
GEDRAGSCODE
Omgaan met sociale media

Naam: Datum: Handtekening:

Wat ik zeg en wat ik plaats is respectvol en opbouwend.

Ik vraag toestemming voordat ik een foto van iemand anders 
plaats of iemand in een foto of bericht tag.

Ik doe niet mee aan roddel en scheld geen mensen uit.

Ik ga eervol en respectvol om met mijn lichaam en dat van ande-
ren; ik gebruik sociale media niet om te verleiden, om seksuele 
reacties uit te lokken of om die te geven.

Ik gebruik niet mijn volledige naam en vermeld geen persoonlijke 
gegevens zoals adres, woonplaats, telefoonnummer of school. 

Ik laat in mijn gedrag en keuzes zien dat ik een volgeling van 
Jezus ben.

INHOUD

Sociale media zijn een aanvulling op mijn leven, ik zorg dat ik ook 
offline leuke dingen (met vrienden) doe. 

Ik behandel anderen op een goede, respectvolle manier.

Ik ben eerlijk en doe mezelf online niet anders voor.

Ik bespreek conflicten en gevoelige zaken face to face. 

Ik bescherm mijn wachtwoorden en geef ze niet aan anderen.

Ik log niet in op andermans account en laat anderen niet inlog-
gen op de mijne.

Als ik pesten, roddel, problemen of misbruik signaleer, bewaar ik 
het bewijs en meld het bij mijn ouders of andere volwassenen.

MOMENT

Als ik met iemand in gesprek ben, laat ik mijn smartphone weg. 

Ik kies een aantal vaste momenten per dag waarop ik mijn 
sociale media check. 

Tijdens ‘nu-even-niet-momentjes’ gebruik ik mijn smartphone 
niet.

‘s Nachts laat ik mijn smartphone beneden, zodat ik echt tot rust 
kan komen en goed kan slapen.

Als anderen niet direct reageren op mijn bericht, spam ik ze niet, 
maar heb respect voor hún ‘nu-even-niet-momentjes’.

Is iets dringend of ernstig, dan bel ik.

PERSONEN

Ik accepteer niet iedereen als vriend of volger, maar selecteer 
zorgvuldig wie wel en wie niet. Bij twijfel: nee.

Ik volg niet zomaar iedereen, maar maak een bewuste keuze. 

Mijn profiel is alleen zichtbaar voor mijn vrienden.

Als mensen mijn grenzen overschrijden, blokkeer ik ze.

Als iemand mij wil chanteren, ga ik daar niet op in. Hoe moeilijk 
het ook is, ik zal het melden bij een volwassene die ik vertrouw.

Ik stap uit groepen waar steeds wordt gescholden, waar ruzies en 
conflicten zijn of foute input wordt verspreid.

Als iemand wordt gepest, dan kom ik voor hem op.

GEBRUIK

www.raiseup.nl

MAAK ze STERK


