
Tips voor bescherming op het internet

• Zorg voor een goede virusscanner
• Zorg dat programma’s up-to-date zijn
• Klik nooit zomaar op links
• Download software uit een veilige bron
• Wantrouw bedrijven die bellen voor gegevens
• Check het slotje (https://)
• Gebruik meerdere wachtwoorden
• Scherm je account af 
• Denk na wat je deelt  via social media

Websites voor meer informatie

• www.meldknop.nl 
• www.helpwanted.nl 
• www.mediaopvoeding.nl 
• www.welovesociety.nl 

Tips voor bescherming op 
het internet en hulp bij het 
afschermen van social media.

#welovesociety

Samen werken aan een maatschappij waarin iedereen 
met respect en waardering met elkaar om gaat, dat wil jij 
toch ook? Intrinsieke motivatie is voor ons de basis voor 
gedragsverandering. #welovesociety is ervan overtuigd dat 
gedrag kan worden gestimuleerd door individuele bewustwording. 
Door middel van actuele voorlichtingen en trainingen wordt de 
confrontatie opgezocht en gedragsverandering bevorderd.

Veilig op internet



Afschermen social media

Het maakt niet uit of je de social media kanalen via je mobiel 
of via de computer afschermt. Als je de stappen doorloopt, 
dan wordt dit direct toegepast op zowel computer als mobiel.

Facebook afschermen via de computer/ laptop
1. Ga naar www.facebook.com
2. Klik rechtsboven op het vraagteken
3. Ga naar ‘privacy snelkoppelingen’
4. Doorloop de 3 stappen van ‘een paar belangrijke 

privacyinstellingen controleren’
5. Ga naar ‘meer privacyinstellingen weergeven’ en pas je 

gegevens aan

Facebook afschermen via je mobiel
1. Open de facebook app
2. Klik op “de 3 streepjes rechts onderin” en scroll naar 

beneden
3. Klik op instellingen en privacy
4. Klik op “privacysnelkoppelingen” en “een paar 

belangrijke privacyinstellingen controleren”
5. Doorloop de stappen
6. Ga dan naar “Meer privacyinstellingen weergeven”
7. Kijk bij “jouw activiteiten”
8. Kijk bij “hoe mensen je kunnen vinden..”en bij “hoe 

mensen je kunnen vinden en contact..”

Instagram afschermen via de computer/laptop
1. Ga naar www.instagram.com
2. Klik op “je eigen profiel” (poppetje) 
3. Klik bovenin in menu (3 streepjes)
4. Klik rechtsonder op instellingen
5. Scroll naar beneden en klik op accountprivacy
6. Klik hier, zodat deze aan staat

Instagram afschermen via je mobiel 
1.  Open de Instagram app
2.  Klik op “je eigen profiel” (poppetje) 
3. Klik op het menu (3 streepjes)
4. Klik op instellingen (tandwiel)
5.  Klik waar nodig op ‘privacy en beveiliging’
6.  Klik op accountprivacy
7.  Klik hier, zodat deze aan staat

Tik tok afschermen via je mobiel
1. Open de tik tok app 
2. Klik rechtsonder op het ‘profiel’ icoon
3. Klik op het tandwiel icoon of de drie puntjes 

rechtsboven
4. Scroll naar het onderdeel ‘privacy en veiligheid’ en 

klik deze aan
a. Maak een keuze wat betreft vindbaarheid, privé-

account, personalisatie en veiligheid. 
b. Ga terug naar het ‘privacy en instellingen’ menu.

5. Scroll naar het onderdeel ‘digitaal welzijn’en klik 
deze aan om wijzigingen aan te brengen in hoeveel 
uur je per dag gebruik kan maken van de app. 
Daarnaast kan je met deze beperkte modus minder 
video’s weergeven die mogelijk niet geschikt zijn voor 
alle publiek. 

Snapchat afschermen via je mobiel
1. Open de snapchat app
2. Klik op instellingen:
3. Klik op ‘wie kan’ en maak een keuze:

a. Contact met mij opnemen: iedereen/ 
vrienden

b. Mijn verhaal bekijken: iedereen/ 
vrienden / aangepast 

c. Toon mijn locatie: vrienden / iedereen 
behalve/ onzichtbare modus


