
Hoe zou je aan 
iemand anders kunnen 
uitleggen wat pesten is?

Als jij een leraar zou 
zijn, wat zou je de klas 
dan willen leren over 

cyberpesten?

Denk je dat er 
verschillen zijn tussen 

pesten en cyberpesten? 
Welke?

Weet jij wat cyberpesten is? 
Hoe zou je dat aan iemand 

anders uitleggen?



En wat nog meer?

Wat zou je als leraar 
kunnen doen tegen 
cyberpesten in de klas?

Is er een verschil tussen 
pesten en plagen  
(of een grapje)?

Kun je een voorbeeld 
geven?

Is een grapje voor iedereen 
een grapje? Of kan dat 
verschillend zijn?

Vertel eens..

Kun je me uitleggen wat je 
daarmee bedoelt?

Kun je een voorbeeld geven?

Wil je dat eens uitleggen?

Kun je zowel van pesten 
als cyberpesten een 
voorbeeld geven?



Ben je zelf wel eens 
gepest? Gebeurde dat 

online of ergens anders?

Ken je mensen in je 
omgeving die weleens 

zijn gepest?

Is het wel eens gebeurd 
dat iemand anders zich 
door jou gepest voelde?

Welke tip zou je iemand 
die (online) wordt 

gepest geven?



Hoe kwam je daarachter?

Hoe zou je iemand anders 
die gepest wordt kunnen 
helpen?

Wil  je me daar meer 
over vertellen?

Waarom denk je dat 
degene die jou pestte 
dat deed?

Hebben jullie daarover 
gepraat? Hoe ging dat?

Is het pesten gestopt?  
Hoe is het gestopt?

Waarom zou je juist die tip 
geven?

Kun je nog meer tips 
bedenken?

Hoe weet je dat?

Ging het per ongeluk? 
Of wat was de reden 
dat je dat deed?

Ging het per ongeluk? 
Of wat was de reden 
dat je dat deed?



Wat zou je kunnen 
doen als je zelf 

(online) gepest wordt?

Wat kun je doen als 
je ziet dat er iemand 

anders wordt gepest?



Denk je dat je er iets van 
zou durven zeggen?

Is dat online gemakkelijker 
dan wanneer je dat in het 
echt ziet gebeuren?

Hoe zou je diegene kunnen 
helpen om het pesten te 
stoppen?

Wie zou jou daarbij kunnen 
helpen?

Weet je bij wie je terrecht 
kunt als dat gebeurt?

Hoe zou deze persoon 
jou kunnen helpen?

Tegen wie zou je dat op 
school durven zeggen?

Tegen wie zou je dat op 
je stage/werk durven 
zeggen?

Hebben jullie het thuis 
wel eens over pesten?



Kun je vrienden met iemand 
zijn die je nog nooit in het 

echt hebt gezien?

Heb je weleens een vriend 
of vriendin via sociale 
media leren kennen?

Wanneer noem je 
iemand een vriend  

of vriendin?

Heb je een leuke tip 
voor iets wat je kunt 

doen met je vrienden?



Heb je elkaar daarna wel 
eens in het echt ontmoet?

Zou je dat durven? Waar 
moet je dan op letten?

Heb je ook vrienden of 
vriendinnen die je nog 
nooit in het echt hebt 
gezien?

Hoe verschilt dat met 
andere vrienden en 
vriendinnen?

Waarom wel of 
waarom niet?

Hoe verschilt dat van 
vrienden die je wel in 
het echt (offline) ziet?

Wat kun je online allemaal 
met je vrienden doen?

Welke sociale media 
gebruik jij allemaal om in 
contact te blijven met je 
vrienden?

Kun je mij nog drie andere 
voorbeelden geven van 
sociale media?

Welke zou ik echt niet 
mogen missen?

Wie was je allereerste 
vriend of vriendin?

Wat vind je belangrijk in  
een vriendschap?



Welke tip kun je geven 
aan iemand die een 

vriendschaps/volg verzoek 
krijgt van een onbekende?

Met wie kun je overleggen 
als je twijfelt over het 
accepteren van een 

vriendschaps/volg verzoek?

Ben je vrienden op 
sociale media met 
mensen uit je klas?

Heb je wel eens iemand 
verwijderd van/geblokkeerd 

op sociale media?



Is dat wel eens gebeurd? 
Waar hebben jullie toen 
op gelet?

Waarom was dat? Waarom wel of niet?



Welke devices heb jij 
vandaag allemaal 

al gebruikt?

Stel jij bent morgen 
leraar, wat zou je de klas 
dan willen leren over je 

lievelingsapp?

Als jij een app maker was, 
wat zou je dan een mooie 
app/game vinden om je 
te helpen bij iets wat je 
vandaag moet doen?

Heb jij een smartphone? 
Wat doe je daar het 

allerliefste op?



Welke devices gebruik je 
allemaal op school?

En welke thuis?

Welke zou je absoluut niet 
kunnen missen? Waarom?

Wil je me je lievelings app 
eens laten zien? Kun je me 
uitleggen hoe het werkt?



Weet jij wat 
verliefd zijn is?

Weet jij wat een datingsite 
is? Waarom gebruiken 
mensen die denk je?

Kun je verliefd worden 
op iemand die je nog 

nooit hebt gezien?

Weet jij wat sexting is? 
Hoe kun je dat iemand 

anders uitleggen?



Waarom wel of waarom 
niet?

Ken je mensen die verliefd 
op elkaar zijn geworden 
via internet?

Hoe kun je dat merken?

Ben je zelf wel eens 
verliefd geweest?

Waarom denk je dat mensen 
dat doen?

Kun je voorbeeld van een 
dating website noemen?

Ken je mensen die wel 
eens een dating website 
bezoeken?



Kun jij mij uitleggen wat 
flirten is? Kan dat ook via 

internet denk je?

Over sexting hoor je veel 
negatieve dingen. Vooral 
als het mis gaat hoor je 
er over. Kan sexting ook 

voordelen hebben denk je?

Als jij morgen leraar was, 
wat zou je de klas dan 

willen leren over sexting?

Wat is het liefste 
compliment dat een 

jongen/meisje jou via 
internet heeft gegeven?



Kun je een voorbeeld 
geven?

Ken je positieve verhalen 
over seksting? Wil je me 
daar meer over vertellen?

Wat mag er absoluut niet 
missen in een goede les 
over de voordelen en 
nadelen over sexting?

Wat vond je daarvan?

Heb je ook wel eens 
complimentjes gekregen van 
iemand die je niet kende?  
Wat vond je daarvan?

Hoe verschilt flirten via 
internet met flirten met 
iemand die je in echt ziet?

Wat zijn de voordelen van 
flirten via internet?

Zijn er ook nadelen? 
Welke?



Denk je dat je vriend(inn)en 
wel eens aan sexting  
doen? Waarom wel of 

waarom niet?

Instagram heeft de 
sexy foto’s van Rihanna 
regelmatig verwijderd 

omdat ze te naakt waren. 
Wat vind jij daarvan?

Heb je wel eens een 
vriend/vriendin ontmoet 

via internet?

Naar wie durf je een 
foto van jezelf in bikini of 
zwembroek te sturen en 
naar wie absoluut niet?



Heb je elkaar daarna wel 
eens in het echt ontmoet?

Wat vind je daarvan?

Heb je zelf wel eens een 
sexy foto naar iemand 
gestuurd?

Heeft iemand anders wel 
eens een sexy foto naar 
jou gestuurd? Wat vond je 
daarvan?



Wat kun je doen als je 
zomaar een naaktfoto 
van iemand ontvangt 

die je (niet) kent?

Heb je wel eens gehoord 
dat iemand in de problemen 
is gekomen door het sturen 
van spannende foto’s? Wat 

zou je kunnen doen om 
diegene te helpen?

Stel, er gaat een foto van 
jou online rond waar je 

naakt op staat; zou je daar 
met iemand over durven 

praten? Met wie?



Met wie zou je hier op 
school over kunnen 
praten?

Hoe zou je zo’n foto weer 
van internet af kunnen 
krijgen denk je?



Kun je mij uitleggen 
waar Kijkwijzer voor 
bedoeld is? Welke 
symbolen ken je?

Je kunt gemakkelijk (en 
veel) over seks vinden 

en zien via internet. 
Waarom bestaat porno 

eigenlijk, denk je?

Er is ook een symbool dat 
aangeeft dat er seks voorkomt 

in een film of serie. Waarom 
denk je dat Kijkwijzer aangeeft 
dat jonge kinderen daar beter 

niet naar kunnen kijken?

Denk je dat jouw 
vrienden en vriendinnen 
naar pornosites kijken?



Zijn er thuis afspraken 
over de Kijkwijzer?

Mag je alle films en  
series bekijken?

Welke wel en welke niet? 
Wat is daar de reden  
voor denk je?

Ben je het daarmee eens?

Ken je websites met 
informatie over seks die je 
goed vindt? Welke?

Wat vind je daarvan?



Zoek je zelf wel 
eens naar seks- en 

pornosites? Waarom?

Zijn er thuis afspraken/
regels over het 

kijken naar seks- en 
pornosites? Welke?

Wat kun je doen als je per 
ongeluk op een seks- of 
pornosite terecht komt?

Zijn er op school 
afspraken/regels over 

het kijken naar seks- en 
pornosites? Welke?



Ken je websites met 
informatie over seks die je 
goed vindt? Welke?

Als je een afspraak/regel 
zou mogen afschaffen, 
welke zou dat dan zijn? 
Waarom?

Als je een afspraak/regel 
zou mogen afschaffen, 
welke zou dat dan zijn? 
Waarom?



Welke vlogger of YouTuber 
zou ik absoluut moeten 

volgen? Wat maakt deze 
persoon een goede 

vlogger of YouTuber?

Welke vlogger zou 
je wel een dagje als 
gastdocent willen, en 
wat zou je van hem of 

haar willen leren?

Op welke manieren kan 
een foto of video allemaal 
worden bewerkt voordat je 

iets online zet denk je?

Maak je wel eens 
een selfie? Wat doe je 

daarmee?



Welke eigenschappen heb 
je nodig om een goede 
vlogger of YouTuber te zijn 
denk je?

Je kunt veel ‘beauty’-apps 
vinden waarmee je foto’s 
kunt bewerken. Waarom 
denk je dat mensen dat 
doen?

Naar wie stuurde jij je 
laatste selfie?

Wat is de leukste reactie 
die je ooit kreeg op een 
foto of filmpje van jezelf?

En welke reactie vond je 
niet zo leuk?



Wanneer vind 
je dat een selfie 
goed gelukt is?

Bewerk jij je selfies 
weleens met een speciale 

‘beauty’-app? Zo ja, 
waarom doe je dat?

Wat is de leukste reactie 
die je ooit kreeg op een 

foto of filmpje van jezelf?

Als jij een vlogger of 
YouTuber zou zijn, wat 
zouden jouw volgers 
dan absoluut over jou 

moeten weten?



Kun je me een voorbeeld 
laten zien; wat vind jij 
mooi aan jezelf op deze 
foto?

Wat vind je niet zo mooi 
aan deze foto?

Als je een ding zou mogen 
kiezen om te veranderen 
aan deze foto, wat zou 
dat dan zijn?

Denk je dat anderen wel 
eens hun foto’s bewerken?

Hoe kun je dat zien?

Waarom denk je dat ze 
dat doen?

Heb je ook wel eens een 
reactie op een foto gehad 
die je niet zo leuk vond?

Kun je maar daar meer 
over vertellen?

En wat liever niet?



Wat kun je doen als je 
het niet leuk vindt dat 

iemand anders je in een 
foto heeft getagd?



Is dat wel eens gebeurd? 
Waarom vond je dat niet 
leuk?

Zo ja, wat heb je toen 
gedaan?


