
Onze kinderen veilig online 

 
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 over veilig internet voor kinderen, jongeren, ouders en 

leerkrachten.  
 
kenjevrienden.nu  

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

vrienden op een sociale netwerksite. 
 

www.klasse.be 
Website van het tijdschrift klasse uitgegeven door het departement Onderwijs van 
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.  

 

www.mijnkindonline.nl 
Nederlandse site over hoe uw kinderen begeleiden op internet.  

 
www.mijnleerlingonline.nl 
Nederlandse site over hoe leerlingen begeleiden op internet.  

 

www.internetsoa.nl 
Nederlandse website over veilig internet.  

 
www.digibewust.nl 
Nederlandse website over veilig internet.  

 

www.yprt.eu/sip/  
Site die een vergelijking maakt van filtersystemen in Europa aan de hand van 

objectieve criteria. 
 
www.ond.vlaanderen.be/publicaties/?nr=306 

Site met een publicatie van het departement Onderwijs van het Ministerie van de 

Vlaamse Gemeenschap met tips voor veilig ICT-gebruik op school.  
 

www.anti-piracy.be 
Site die meer informatie geeft over het (il)legale aspect van het downloaden van 
muziek. Je vindt er ook heel wat links naar websites waar je legaal muziek kan 

downloaden. 

 



www.ikbeslis.be  

Site van de Belgische Privacycommissie waarop kinderen, jongeren, ouders en 

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

en offline. 
 
 

Websites over seksualiteit 
 

www.sensoa.be   
Website van het Vlaams service- en expertisecentrum voor seksuele gezondheid en 
hiv. Linken en adressen van andere organisaties gericht naar seksualiteit kunt u 

tevens vinden op deze site.  

 
www.allesoverseks.be 

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

Spelsites 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. 

 

www.ketnet.be  
Website van de gelijknamige kinder-TV-zender waar kinderen naar hartenlust 

kunnen spelen, lezen en leren over hun favoriete Ketnetpersonages. 
 
www.yeti.be  

Website van de gelijknamige magazine dat kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar 

mee naar huis krijgen. Informatief en ontspannend. 
 

www.maks.be  
Website van het gelijknamige magazine dat jongeren uit het secundair onderwijs 
mee naar huis krijgen. Informatief en ontspannend. 

 

www.nicoland.be  
Website waar kinderen door spelletjes te spelen kennis kunnen opbouwen en 

vaardigheden oefenen. 
 
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 jongeren 
 

www.clicksafe.be   
Informatieve website over veilig internet voor kinderen, jongeren, ouders en 

leerkrachten. 



 

kenjevrienden.nu  

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

vrienden op een sociale netwerksite. 
 
www.jips.be 

Website die het breed netwerk van jongereninformatiepunten ondersteunt. 
 

www.noknok.be  

Website voor jongeren tussen 12 en 16 jaar met informatie en opdrachten om je 
goed in je vel te voelen. 
 

www.stresskip.be  
Website die kinderen en jongeren leert wat stress is en hoe je ermee om kan gaan. 
 

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 oveer 

alles wat hen bezighoudt. Het zijn eigenlijk 3 sites, één per leeftijdsgroep: 8-11, 12-
15 en 16+ 
 

www.jongereninformatie.be  
Een wegwijzer vol weetjes, informatie op maat, adressen en tips voor jongeren. 
 

www.kjt.org  
Kinder- en jongerentelefoon, tel 102 van maandag tot zaterdag van 16 uur tot 22 
uur. 

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

 
www.cjp.be 
De nieuwe 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.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).  
 



 

Websites van de Gezinsbond 
 

www.gezinsbond.be  
Algemene website van de Gezinsbond. 
 

www.crefi.be  
Website van de speeldienst CREFI. 

 
www.gsf.be  
Website van de Gezinssportfederatie van de Gezinsbond. 

 

www.gezinsvakantie.be 
Website van vzw Gezinsvakanties-Familiatours. 

 
www.gezinsspaarkaart.be  
Website van de gezinsspaarkaart van de Gezinsbond. 

 
 
 

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 voor kinderen, jongeren, ouders en 
leerkrachten. 

 
 
 

Belgische meldpunten voor internetmisbruiken  
 
www.ecops.be 
Belgisch overheidsmeldpunt voor internetmisbruik. 

 
www.stopchildporno.be 

Burgerlijk meldpunt tegen kinderpornografie op internet van Child Focus. 

 
www.cyberhate.be 
Meldpunt van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. 


