
 

 

Privacy 
28 januari is het de dag van de privacy. Het afgelopen jaar is hier al veel aandacht voor geweest met 
de komst van de AVG. Deze geldt alleen voor bedrijven/ verenigingen en organisaties maar het is 
belangrijk er zelf ook bewust mee om te gaan. Hoe kun je hier als ouder op een goede manier mee 
omgaan ten opzichte van je kind? Hier 3 tips: 
1. Als ouder ben je ontzettend trots op je kind en dit wil je het liefst met iedereen delen. Trots 

zijn is fijn, en dat mag je ook best laten zien, maar aan het delen van foto's op internet zitten 
ook nadelen. Foto’s die eenmaal online zijn gezet, zijn heel moeilijk weer van internet te 
verwijderen en je weet niet altijd waar ze terechtkomen. Als je kind groter wordt, kunnen 
foto's dus nog steeds opduiken zonder dat je kind dit zou willen. Voorkom deze problemen 
door goed na te denken voordat je iets online zet. 

2. Geef vanaf het begin het goede voorbeeld door niet zomaar foto’s van kinderen online te 
zetten, zonder dat die kinderen (of hun ouders) het zelf ook goed vinden. Leer kinderen zo 
snel mogelijk dat je eigenlijk altijd de ander eerst om toestemming vraagt en dat je die 
toestemming later ook weer mag intrekken. Als je een foto plaatst en je hebt geen 
toestemming gevraagd, kun je anderen ook onherkenbaar maken. Praat samen over hoe je je 
online moet gedragen. 

3. Maar wat doe je als een familielid foto's van jouw kind plaatst, terwijl je dit niet wilt? Geef 
dan aan dat je dit niet prettig vindt en vraag of ze de foto willen verwijderen of jouw kind 
onherkenbaar maken. Je kunt ook voorwaarden stellen. Bijvoorbeeld alleen foto's plaatsen 
met genoeg kleding aan. Of zorg dat het profiel alleen zichtbaar is voor goede bekenden. 

Meer weten over privacy van kinderen kijk dan HIER 
 

Workshop LEREN LUISTEREN (0-12) 
Iedere ouder kent momenten dat je kind niet luistert. Leren gehoorzamen is een vaardigheid die 
kinderen helpt om later goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Maar hoe doe je dat nou, 
op een positieve manier? Zodat het geen straf is, maar jij als ouder en je kind het beide prettig 
vinden? Dat leer je in deze workshop! 
Donderdag 31 januari 19.30 – 21.30 uur CJG Bredeweg 239d in Roermond 
 
 
 

https://www.cjgml.nl/pagina/basis-schoolkind/media/mediaopvoeding/kinderen-en-privacy/741701

