
 

  

 

Interessante websites 

Hieronder vind je een (niet volledige) lijst van websites die je wegwijs kunnen maken in de 
wereld van internet, het veilig gebruik van internet, informatieve sites voor jongeren,… 

Websites over internet en veiligheid 

www.veiligonline.be 
Website met informatie, opvoedingstips en beeldfragmenten over veilig internet en het 

gebruik van multimedia door kinderen en door jongeren. 

www.clicksafe.be  

Informatieve website van Child Focus over veilig internet voor kinderen, jongeren, ouders 

en leerkrachten. 

www.medianest.be   

Nieuwe website voor ouders over mediaopvoeding van Mediawijs in samenwerking met 20 
partners. 

www.cyberpesten.be             

Educatieve website over pesten en cyberpesten. 

https://gamesindeklas.mediawijs.be/ 

Website van Mediawijs i.s.m. het departement Onderwijs over het gebruik van games op 

school. 

https://tegencyberpesten.mediawijs.be/ 

Website van Mediawijs i.s.m. het departement Onderwijs over (de aanpak van) 
cyberpesten op school. 

www.kenjevrienden.nu  
Website om kinderen en jongeren te waarschuwen voor het zomaar toevoegen van 

vrienden op een sociale netwerksite. 

www.kieskleurtegenpesten.be  

Het Vlaams netwerk 'kies kleur tegen pesten' maakt het thema (cyber)pesten 

bespreekbaar, stimuleert onderzoek, bundelt informatie, sensibiliseert, ontwikkelt 
campagnemateriaal en organiseert de week tegen pesten. 

www.klasse.be 

Website van het tijdschrift Klasse uitgegeven door het departement Onderwijs van het 

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 
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www.mijnkindonline.nl 

Nederlandse site over hoe uw kinderen begeleiden op internet. 

www.internetsoa.nl 

Nederlandse website over veilig internet. 

www.veiliginternetten.nl 

Nederlandse website over veilig internet. 

 
sipbench.eu 

Site die een vergelijking maakt van filtersystemen in Europa aan de hand van objectieve 

criteria. 

facebook.com/safety 

Centrum van Facebook met info over veiligheid.  

www.ond.vlaanderen.be 

Site met een publicatie van het departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap met tips voor veilig ICT-gebruik op school.  

www.ikbeslis.be 

Site van de Belgische Privacy commissie waarop kinderen, jongeren, ouders en 

leerkrachten informatie vinden over hoe ze hun privacy kunnen beschermen, online zowel 

als offline. 

www.locanto.info 
Site die regelmatig blogt over het thema ´veilig handelen op het internet´. 

www.mediaraven.be 
Mediaraven vzw geeft meer uitleg bij de kansen die digitale media bieden. 

 

Websites over seksualiteit 

www.seksualiteit.be 

Website van Sensoa voor ouders over seksualiteit bij kinderen en jongeren. 

www.allesoverseks.be  
Website van Sensoa waar jongeren informatie kunnen vinden over alle vragen die ze zich 

stellen over seks, seksualiteit en relaties. 

seksualiteit.be/voorlichting  

Website van Sensoa waar ouders informatie kunnen vinden over seksuele opvoeding en 

seksuele ontwikkeling van hun kinderen. 

 

Ontspannende websites voor kinderen en jongeren 

www.esafetykit.net 

Website-versie van het 'Veilig Internet Gezinspakket'. Via allerhande leuke spelletjes leren 

kinderen hoe ze in alle veiligheid kunnen surfen en internetten.  
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www.ketnet.be 

Website van de gelijknamige kinder-Tv-zender waar kinderen naar hartenlust kunnen 

spelen, lezen en leren over hun favoriete Ketnetpersonages. 

www.computermeester.be 

Deze educatieve website is om kinderen (vanaf de kleuterklas tot het 6de leerjaar) op een 
leuke en eenvoudige manier te laten kennis maken met wiskunde, taal en 

wereldoriëntatie. De computerspelletjes zijn zo opgevat van een vaardigheid als speels 

wordt ervaren. 

www.cyberkidzgames.com 

Cyberkidz is een educatief platform voor jongens en meisjes van 4 tot 12 
jaar.  Verschillende lessen zijn vertaald naar games, waardoor ze extra getraind worden in 

onderwerpen die ze leren op school.  

www.wai-not.be 

Website voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, waar ze kunnen 

surfen in een veilige, afgeschermde omgeving. De site heeft ook een gemodereerde 
chatfunctie en een mailprogramma.  

 

Informatieve websites voor kinderen en jongeren 

www.clicksafe.be  

Informatieve website over veilig internet voor kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten. 

www.praatoverpesten.be                    

Website van Tumult vzw over pesten bij jongeren en bij volwassenen. 

kenjevrienden.nu 
Website om kinderen en jongeren te waarschuwen voor het zomaar toevoegen van 

vrienden op een sociale netwerksite. 

www.noknok.be 

Website voor jongeren tussen 12 en 16 jaar met informatie en opdrachten om je goed in je 

vel te voelen. 

www.kinderrechten.be 

Website van het Vlaamse Kinderrechtencommissariaat waarop kinderen en jongeren heel 
wat informatie vinden over hun rechten. 

  

www.jongerengids.be  
De snelste weg naar informatie voor jongeren. Hier vinden jongeren informatie over alles 

wat hen bezighoudt. De site bestaat niet uit één maar uit 3 sites per leeftijdsgroep: 8 - 11 , 

12 - 15 of 16+ . 

www.awel.be  

Vroegere kinder- en jongerentelefoon, bereikbaar via brievenbus@awel.be of tel 102 (van 
maandag tot zaterdag van 16 uur tot 22 uur). 
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www.jac.be  

Jongerenadviescentrum: waar jongeren gratis terecht kunnen met al hun vragen. 

www.CJP.be  

De gloednieuwe site van CJP (cultureel jongerenpaspoort) met heel wat info over alle 

vormen van cultuur voor tieners. 

www.jongerenplaneet.be  

Een knappe webpagina boordevol weetjes, spelletjes en links op tienermaat. 

www.allesoverseks.be  

Website waar jongeren informatie kunnen vinden over alle vragen die ze zich stellen over 
seks, seksualiteit en relaties. 

www.allesoverjeugd.be 

Een nieuwe website over de leefwereld van kinderen en jongeren. 

www.weljongniethetero.be 

WJNH is de landelijke jeugdorganisatie voor en door Vlaamse en Brusselse homo's, 

lesbiennes en bi's (kortweg holebi's). Wel Jong Niet Hetero creëert een ontmoetingsplaats 
voor jonge holebi's en maakt holebiseksualiteit bespreekbaar. 

www.druglijn.be  
De druglijn: voor alle vragen m.b.t. drugs, alcohol, ... enz. (tel 078 15 10 20). 

www.masterfind.be  
Child Focus ontwikkelde een online game waarbij jongeren aan den lijve ervaren hoe 

makkelijk het is de volledige identiteit en allerlei intieme details te achterhalen van 

iemand die zich teveel blootgeeft op het internet. 

 

Websites van de Gezinsbond 

www.gezinsbond.be  

Algemene website van de Gezinsbond. 

www.gezinssportvlaanderen.be 

Website van Gezinssport Vlaanderen van de Gezinsbond. 

www.gezinsvakantie.be  

Website van vzw Gezinsvakanties-Familiatours. 

www.afya.be    

Website van de sportieve jeugddienst van de Gezinsbond. 

www.gezinsbond.be/ledenvoordelen   
Hier vind je alle voordelen voor de leden terug. 

www.goedgezind.be                 
Een online platform met nieuws, tips en advies voor alles ouders. 
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Websites van Child Focus 

www.childfocus.be  

Algemene website van Child Focus. 

www.stopchildporno.be 

Burgerlijk meldpunt tegen kinderpornografie op internet van Child Focus. 
 

www.clicksafe.be  

Informatieve website over veilig internet naar kinderen, jongeren, ouders en leerkrachten 
toe. 

 

Belgische meldpunten voor internetmisbruiken  

www.stopchildporno.be  

Burgerlijk meldpunt tegen kinderpornografie op internet van Child Focus. 
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