Vormingen 'Onze kinderen veilig online'
Dit vormingsprogramma is een samenwerking tussen Child Focus en de Gezinsbond en is bedoeld
voor ouders en grootouders en geeft een antwoord op de vraag: "Hoe kunnen ouders en
grootouders hun (klein)kinderen op een positieve manier begeleiden en helpen op hun digitale
ontdekkingstocht, zodat ze het internet veilig leren gebruiken?"
Dit programma is opgebouwd uit een
informatiesessie op basis van een
multimediapresentatie met tips, concrete
voorbeelden, educatieve situatiefilmpjes en
demofilms over de applicaties die het meest
worden gebruikt door jongeren. Er is ook een
website - www.veiligonline.be - die digitale
ondersteuning biedt bij de informatiesessie en
die alle preventietips centraliseert. Zo willen we
ouders een echte 'toolbox' aanreiken om de
risico's van het internet en de mogelijke
oplossingen te bespreken met hun kinderen.
Doelstelling
Met deze educatieve vormingen wil Child Focus ouders en grootouders geruststellen door hen alle
positieve aspecten van het web te tonen, maar evengoed
- ouders helpen om het dagelijkse internetgebruik binnen hun gezin op te volgen aan de
hand van een dialoog en intergenerationele communicatie;
- ouders aanmoedigen om de kritische geest van hun kinderen te scherpen bij specifieke
situaties op het internet: nieuwe ontmoetingen, reclame, spelletjes, wedstrijden, ...
- ouders helpen om hun kinderen te leren hoe ze hun privacy kunnen beschermen op het
web;
- ouders stimuleren om zich te interesseren voor het internetgebruik van hun kind, zonder
echte specialisten te worden.
Thema
Veilig en verantwoord internetgebruik met oog voor de verschillende activiteiten van kinderen:
ontspannen, informatie opzoeken en communiceren
Doelgroep
Ouders en grootouders met (klein)kinderen van 3 tot 16 jaar
Kenmerken
- Eerder educatieve dan technische tool, gericht op dialoog, vertrouwen en de responsabilisering
van ouders en jongeren.
- Formule: debat – conferentie.
- Duur: 2 uur.
- Elk hoofdstuk van de vorming staat op zichzelf en gaat uit van de internetactiviteiten van
kinderen, met een gemeenschappelijke boodschap gebaseerd op dialoog, vertrouwen en
responsabilisering.
- Tips worden afgewisseld met praktische informatie, gouden regels, filmpjes, situatiefilmpjes, ...
- Geen voorkennis vereist.

"Dankzij deze vorming zie ik de zaken anders. Ik wil graag betrokken zijn bij de ontdekkingstocht van
mijn kind op het web. Waarom beginnen we niet met hen eenvoudigweg te vragen wat ze op het
internet hebben gedaan, net zoals we hen vragen hoe het vandaag op school is geweest?!"
Waar zijn deze vormingen te vinden?
Alle informatie met betrekking tot de vormingen voor ouders en grootouders – de data van de
sessies, inschrijvingen, de organisatie van een vorming – is te vinden op www.veiligonline.be .

