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Inleiding

Zeven jaar geleden werd Hyves opgericht door drie jonge ondernemers die 
geïnspireerd waren door buitenlandse netwerken zoals het Amerikaanse Friendster 
en het Zuid-Koreaanse Cyworld. Zij kozen voor de naam‘’Hyves’’, wat een 
verbastering is van het Engelse woord ‘’beehive’’ (bijenkorf ).

Hyves wilde binnen het eerste jaar 50.000 leden halen. Binnen tien maanden had 
Hyves 1 miljoen leden, 3 miljoen foto’s en 80 miljoen Nederlandse pageviews per 
maand. 
Inmiddels heeft Hyves 9,45 miljoen Nederlandse leden, worden er ruim 6 miljard 
pagina’s per maand bekeken en werken er 170 mensen uit binnen- en buitenland aan 
het grootste sociale netwerk van Nederland.

Onder de vele Hyvers bevinden zich ook een grote groep kinderen en jongeren. 
Uit recent onderzoek van EU Kids Online blijkt dat 70 procent van alle Nederlandse 
kinderen tussen de 9 en 12 gebruik maken van Hyves. Voor kinderen en jongeren 
tussen de 13 en 16 jaar ligt dat zelfs op 87 procent. De ontwikkeling dat kinderen 
steeds jonger deel nemen aan sociale netwerken brengt ook voor opvoeders en 
leerkrachten nieuwe uitdagingen met zich mee.
We werken samen met de Europese Commissie en partijen als Mijn Kind Online om 
Hyves zo veilig mogelijk te maken. 
Zo zijn er pagina’s op Hyves te vinden met tips zoals 
www.hyves.nl/ouders en www.hyves.nl/veilighyven. 
Nu is het tijd voor een extra stap, waarbij we hopen handvaten te kunnen bieden 
aan scholen, leerkrachten en opvoeders.

Als leerkracht kun je gebruik maken van tien lessen over het grootste sociale netwerk 
van Nederland. In elke les worden onderwerpen aangehaald die zich op Hyves of op 
een ander sociaal netwerk kunnen afspelen. Zo komen de onderwerpen afspreken 
met iemand die je kent van Hyves en cyberpesten aan bod.
De lessen kunnen in een reeks worden gegeven of apart. Je kunt dus zelf een 
samenstelling maken.

Je hoeft trouwens geen Hyves-expert te zijn om deze lessen te geven. Het volstaat om 
te weten wat je leerlingen en kinderen doen op Hyves en hoe zij dat ervaren. 
Voor je aan de slag gaat raden we je daarom aan om de achtergrondinformatie door 
te nemen. In de woordenlijst sommen we bovendien alle Hyves-termen op zodat je 
precies weet wat er bedoeld wordt met krabbelen, Dit is niet OK en WieWatWaar.

Groeten,
Nine Ludwig

Hoofdredacteur Hyves
http://ninabella.hyves.nl

Vragen over het lespakket? Mail naar lespakket@hyves.nl 
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1. Het lespakket ‘’Hyves’’

1. Doelstellingen

Dit lespakket is bedoeld om aan te zetten tot gesprekken over ervaringen en risico’s 
op Hyves. Kinderen willen graag praten over wat ze meemaken op Hyves, 
maar doen dit niet omdat ze denken dat volwassenen hen toch niet begrijpen. 
Je zult ook merken dat het onderwerp ‘’Hyves’’ veel los kan maken bij je leerlingen. 
Je rol als leerkracht is vooral begeleidend en ondersteunend: sta open voor hun 
verhalen en ervaringen.

Start het gesprek altijd met het bespreken van de leuke kanten van Hyves, in plaats 
van te focussen op de gevaren van Hyves. Later in de lessen kaart je de risico’s van 
Hyves aan. Je kunt de leerlingen zelf hun ervaringen laten vertellen, 
en de oplossingen die ze hiervoor bedacht hebben.
Op www.hyves.nl/veilighyven vind je tips die je kunt aankaarten 
tijdens deze gesprekken.

Dit lespakket bevat een aantal lessen waarmee je leerlingen leert:

+ Welke functies Hyves vervult met betrekking tot vriendschap en relaties.
+ Hoe zijbetrouwbare informatie kunnen vinden en de confrontatie met ongewenste  
 situaties kunnen melden bij Hyves.
+ Bewust om te gaan met het vrijgeven van informatie (van zichzelf en anderen) 
 op Hyves.
+ Zichzelf te presenteren op een acceptabele manier (voor zichzelf en de omgeving)  
 op Hyves.
+ Zich te houden aan de regels van Hyves (www.hyves.nl/gebruiksvoorwaarden).
+ Cyberpesten en grensoverschrijdend gedrag via Hyves te voorkomen.

1.2 De lessen

Dit lespakket bevat verschillende lessen waaruit je, afhankelijk van de 
beschikbare tijd en het niveau van je klas, zelf één of meerdere lessen kunt 
samenstellen. Deze methodieken zijn onderverdeeld in de drie grote thema’s: 
zelfpresentatie en privacy, respectvol communiceren en kritisch omgaan met 
informatie en beelden. Bij de methodieken horen werkbladen voor de leerlingen 
en is er extra informatie en tips voor de leerkracht.

Thema 1: Wie ben ik op Hyves?

Tijdens het gebruik van internet meten kinderen zich een online identiteit aan. 
Soms gaat de informatie die zij in dit proces over zichzelf vrijgeven wel ver. 
Zij zien immers de publiekelijkheid van Hyves en andere netwerksites niet in. 
Zo hebben kinderen vaak niet door dat de informatie op hun profiel soms openbaar 
is. Dat wil zeggen dat meerdere mensen de inhoud kunnen zien.
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 + Wat doe jij op Hyves?
Op Hyves zijn eindeloos veel mogelijkheden. Dat weten de leerlingen ook. 
Om een goed beeld te krijgen wat de ervaringen van leerlingen zijn op Hyves, is het 
goed om een gesprek hierover aan te gaan. Aan de hand van een woordspin en en-
quête krijg je zicht op hun bezigheden. Je kunt dit gebruiken als een inleidende les.

 + Wie ben jij op Hyves?
Hyves en andere netwerksites zijn ontmoetingsplaatsen waar jongeren informatie 
over zichzelf delen en hun sociale netwerk uitbreiden. 
Met behulp van profielen kun je de leerlingen laten nadenken over iemand zijn 
imago op Hyves. Denken je leerlingen dat mensen de waarheid spreken op Hyves? Of 
doen ze zich anders, of mooier voor dan dat ze in werkelijkheid zijn? En wat zegt een 
foto of gebruikersnaam over jou?

 + Privé of niet privé? 
Leerlingen worden vertrouwd gemaakt met het begrip privacy. Wat je op Hyves 
plaatst, kan door anderen worden gelezen. Welke informatie zouden je leerlingen op 
hun profiel zetten? En wat zijn eigenlijk privégegevens?

Thema 2: Ik en de ander op internet
Contact leggen en communiceren is de belangrijkste reden om een profiel te hebben 
op een netwerksite als Hyves. Vooral krabbelen en het reageren onder foto’s is 
populair bij de jongeren en kinderen. We moeten hen daarom enkele gedragsregels 
aanleren in de omgang met anderen op internet.

 + Mijn Hyves-profiel
Op Hyves kun je veel informatie over jezelf invullen maar is dat ook handig? 
Samen met de leerlingen bekijk je welke informatie op Hyves kan worden geplaatst. 
Welke gegevens zijn niet handig om in te vullen en welke wel? En welk beeld geeft 
dat een bezoeker?

 + Mijn Hyvesvriend(in)
Kinderen die iemand leren kennen op internet, doorlopen meestal een proces met 
verschillende stappen. In de eerste stap wordt bijvoorbeeld het e-mailadres 
doorgegeven en vervolgens wat persoonlijke gegevens. 
Deze les maak je leerlingen bewust van de gegevens die ze vrijgeven 
tijdens het chatten en van de verschillen tussen offline en online vriendschap. 
Op internet hebben kinderen immers al snel het gevoel dat ze iemand kennen. 
Maar wanneer is iemand eigenlijk een vriend op internet? En kennen de leerlingen 
alle personen in hun vriendenlijst?

 + Drama op Hyves
Het geven van drama is een goede manier om kinderen de verschillen van offline en 
online contact te laten inzien. Door middel van korte spellen laat je de leerlingen zien 
hoe online interactie kan worden omgezet in offline activiteiten. 
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 + Wensen en grenzen
Deze werkvorm wil kinderen door middel van verschillende conflictsituaties 
(bijvoorbeeld cyberpesten) doen inzien dat ervaringen van mensen verschillen op 
internet. Zo kan het maken van een nepprofiel bedoeld zijn als grapje, terwijl de 
ander dit als choquerend en ongewenst ervaart. Hoe kun je het best reageren in een 
situatie waar grenzen worden overschreden? En hoe kun je voorkomen dat je over de 
grenzen van anderen gaat?

 + Stellingen
Wat vinden leerlingen: hoort schelden op sociale netwerken erbij? Is het makkelijker 
om via het internet vrienden te maken als je verlegen bent? En mogen je ouders alles 
weten over wat je op Hyves doet? Via deze stellingen krijgen je leerlingen inzicht in 
de mogelijkheden en effecten van internet en relaties.

 + Community Management (Hyves Angels)
De leerlingen krijgen inzicht in de risico’s van sociale netwerken en door de vragen 
van hun leeftijdsgenoten te beantwoorden. Hoe kun je bijvoorbeeld op een veilige 
manier afspreken met iemand die je op Hyves hebt leren kennen? 
Hoe kun je een nepprofiel verhelpen? En wat moet je doen als iemand anders foto’s 
van je heeft geplaatst zonder dat je hier toestemming voor hebt gegeven?
Let op: het is aan te raden deze les pas te geven na een aantal andere lessen uit dit 
lespakket.

Thema 3: Surfen op Hyves
Voor kinderen is surfen op Hyves een ideale ontspanningsmanier. 
Tijdens deze ontdekkingstocht komen ze echter ook in contact met 
ongewenste content. In de voorgaande lessen hebben de kinderen hier alles 
over geleerd en worden ze aan de tand gevoeld over hun kennis over Hyves.

 + De Hyves-quiz
Na 9 lessen zwoegen over Hyves is het dan nu tijd om de kennis van de leerlingen te 
testen. Hebben zij goed opgelet dan weten zij hoe ze nepprofielen kunnen 
aanpakken en cyberpesten kunnen afhandelen.

1.3 Bijkomend lesmateriaal
Voor bijkomend lesmateriaal verwijzen we je naar de pagina met Extra Informatie, 
achter in dit lespakket op pagina 66.
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Les 1: Wat doe jij op Hyves? (inleidende les)

Doelstelling
+ De leerlingen zien welke functies Hyves kan vervullen op het gebied van 
 vriendschap en vermaak.
+ De leerlingen en de leerkracht maken kennis met sociale media (netwerksites).
+ De leerlingen staan stil bij hun eigen internetgebruik. 

Materiaal
+ Bord (of een groot vel papier)

+ Werkblad 1: Wat doe jij op Hyves?

+ Woordenlijst van Hyves

Opdracht 1: Wat weet je over Hyves?
+ Maak een woordspin op het bord met in het midden het woord ‘’Hyves’’. Vraag   
 de leerlingen wat zij weten over Hyves en schrijf deze woorden bij de woordspin.

+ Als een leerling een term op Hyves noemt (zie ook de woordenlijst) laat de 
 leerling uitleggen wat de term precies betekent. 
 Je kunt ook aanvullende vragen stellen zoals;
   + Wat bedoel je daarmee? Wat kan je met die functie?
   + Wat is hier leuk aan? Gebruiken jullie dit vaak? Waarom?
   + Wat vinden jullie ervan?

+ Wanneer leerlingen stil vallen kun je een aantal woorden van de woorden   
 lijst aanhalen of vragen stellen als ‘’Laatst las ik dat Sociale Media, zoals Hyves,   
 ontzettend populair zijn op internet, wie kan mij daar iets meer over 
 vertellen?’’. Of ‘’Wat doe je verder allemaal op Hyves? Heb je contact met 
 vrienden of ook met andere mensen?’’.

+ Wanneer kinderen jonger dan 16 jaar zij moeten zijn toestemming hebben   
 van hun beide ouders als zij een profiel op Hyves willen aanmaken.
 Vraag in de klas wie er allemaal een profiel heeft op Hyves en wie daar 
 toestemming van zijn ouders voor heeft gekregen.
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Opdracht 2: Wat doe je op Hyves?
+ Geef de leerlingen de enquête van werkblad 1 en vraag of zij deze 
 invullen en bespreek de resultaten klassikaal.

+ Je kunt ook tijdens de les een vraag uit de enquête stellen aan de leerlingen.   
 Laat hen individueel antwoorden. Dat kan op verschillende manieren:
  
  + Klassikaal peilen.

  + Ruimtelijk, per antwoordcategorie een plaats in de klas innemen.

  + Op papier via een stembus.

Nabespreking
Bespreek met de leerlingen de volgende zaken:

+ Weten zij veel over Hyves?

+ Wat doen zij vooral op Hyves?

+ Wat vinden ze leuk aan Hyves? Waarom is de wereld leuker met Hyves?

+ Wat is het minst leuk aan Hyves? Wat ergert hen?
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Werkblad 1: Wat doe jij op Hyves?



13

Les 2: Wie ben ik op Hyves?

Doelstelling
+ De leerlingen kunnen een profielpagina kritisch beoordelen en zien in dat 
 een profiel een ‘’upgrade’’ maakt van een persoon. 
+ De leerlingen zijn zich ervan bewust dat personen zich op het internet anders 
 kunnen voordoen dan ze in werkelijkheid zijn.
+ De leerlingen zijn zich ervan bewust dat nicknames en foto’s een bepaald beeld   
 creëren van iemand. 

Materiaal
+ Werkblad 2: Profielen
+ Werkblad 3: Nicknames en profielfoto’s

Opdracht 1: Wie heeft er allemaal een Hyves profiel?
Wanneer kinderen jonger dan 16 jaar zijn moeten zij toestemming hebben van hun 
beide ouders als zij een profiel op Hyves willen aanmaken.
Vraag in de klas wie er allemaal een profiel heeft op Hyves en wie daar toestemming 
van zijn ouders voor heeft gekregen.

Opdracht 2: Groepsbespreking 
+ Leg uit dat Hyves door veel jongeren wordt gebruikt om contact te onder   
 houden met hun vrienden en idolen.
+ Deel de klas in kleine groepjes van 4 a 5 leerlingen. Geef elk groepje een    
 kopie van de profielen die je op werkblad 2 vindt.
+ Vraag de leerlingen om een profiel uit te kiezen waarop zij een krabbel willen   
 plaatsen. Laat hen de volgende zaken bespreken:
  + Waarom kies je dit profiel?
  + Wat vind je van de persoon?
  + s het iemand die je wilt leren kennen? Waarom?
  + Denk je dat de persoon de waarheid spreekt?
  + Wat denk je, geven de jongeren hun juiste leeftijd op?
  + Zijn er nog gegevens die je als jongere zou kunnen verzwijgen 
    of verbloemen?

+ Vertel dat het beeld dat iemand van zichzelf geeft op internet 
 (het ‘’online imago’’) niet altijd juist is. Iedereen probeert zich mooier voor 
 te doen op internet dan ze soms in werkelijkheid zijn.
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Extra

Je kunt de werkbladen van het lespakket nemen maar je kunt ook op 
www.hyves.nl zelf zoeken naar profielen die geschikt zijn voor de les. 
Mocht je twijfelen of een profiel geschikt is, dan kun je altijd mailen naar 
lespakket@hyves.nl en dan kijken we graag met je mee. 
Via www.hyves.nl kun je gebruik maken van de zoekmachine en daar de gewenste 
criteria invullen.
Zorg er dan voor dat de profielen gevarieerd zijn qua geslacht, interesses, leeftijd, 
foto’s, enzovoorts. Indien je computers in het klaslokaal hebt 
(of een digitaal schoolbord) kun je met de leerlingen een aantal profielen bekijken.

Om extra te illustreren dat sommige mensen zichzelf mooier voordoen dan zij in 
werkelijkheid zijn kun je de volgende website laten zien:
 
http://hyv.es/js6Rrb 

Opdracht 3: Mijn nickname is….
Deel werkblad 3 uit aan de kinderen en stel hen de volgende vragen:

  + Welke nickname zou jij gebruiken op internet? Waarom?
  + Welke foto’s zou je op internet plaatsen? Waarom?
  + Zijn er ook nicknames en foto’s die je niet geschikt vindt? Waarom niet?
 
Vertel dat een nickname veel kan zeggen over de Hyver, maar ook een verkeerd 
beeld kan geven van deze persoon. De naam ‘’Sexy-angel’’ doet bijvoorbeeld 
vermoeden dat het gaat om een meisje dat sexy is. 

Nabespreking
Bespreek met de leerlingen de volgende zaken:
+ Denk je nu ook anders over de online indentiteit van anderen?
+ Hoe kijk je nu tegen je eigen online indentiteit aan? Ga je die veranderen?
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Werkblad 2: Profielen
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Werkblad 3: Nicknames en profielfoto’s
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Les 3: Privé of niet privé?

Doelstellingen
+ De leerlingen laten inzien welke gegevens wel en niet privé zijn.
+ De leerlingen laten inzien dat wat je op Hyves plaatst, kan worden
 gelezen door anderen.
+ De leerlingen bewust maken dat ze op Hyves een bepaald imago aanmeten   
 (dat niet per se strookt met de werkelijkheid).

Materiaal
+ Werkblad 2: Profielen
+ Werkblad 4: Privacy op Hyves
+ Kleurpotloden/stiften

Opdracht 1: groepsbespreking
+ Leg de leerlingen uit dat Hyves veel gebruikt wordt om contact te onderhouden   
 met vrienden.
+ Leg de leerlingen uit dat je het gaat hebben over privacy en privé op Hyves.   
 Maak twee woordspinnen. Schrijf in de eerste woordspin het woord ‘’Privé’’ 
 en in de tweede het woord ‘’Privacy’’. Laat de leerlingen door middel van de   
 woordspinnen een verschil zoeken tussen deze twee begrippen.
+ Deel de klas in groepjes (4 á 5 leerlingen) en geef elk groepje een kopie 
 van de profielen op werkblad 2. 
+ Vraag de leerlingen om de profielen te bespreken aan de hand 
 van de volgende vragen:
  + Vind je dat er teveel of te weinig informatie wordt gegeven? Waarom?
  + Staan er privégegevens op de profielen? 
  + Wat zijn privégegevens precies?

+ Laat hen ook onderscheid maken tussen groene, oranje en rode 
 persoonlijke informatie:
  + Groen: Dit mag iedereen van je weten
  + Oranje: Dit mag niet iedereen weten maar de mensen die je persoonlijk 
     kennen mogen dit gerust weten.
  + Rood: Dit vertel je alleen aan je beste vrienden of andere mensen 
     die je vertrouwt.

De kinderen kunnen dit inkleuren op de profielen op werkblad 2.

Opdracht 2: Privacy op Hyves
+ Leg uit dat je op Hyves allerlei mogelijkheden hebt om de zichtbaarheid 
 van je profiel in te stellen.

+ Deel de kinderen werkblad 4 uit en laat hen invullen voor wie ze bepaalde 
 gegevens zichtbaar hebben gemaakt.
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Nabespreking
Maak leerlingen ervan bewust dat alles wat je op Hyves zet kan worden gelezen door 
iedereen, ook door mensen die je niet kent, of door je leerkrachten, de buurman, het 
meisje achter de kassa of misschien iemand uit het buitenland. 
Denk dus goed na over wat je wel en niet over jezelf vertelt.
Op Hyves kun je ook bijna alles afschermen dus laat leerlingen weten 
dat het belangrijk is dat ze een zorgvuldige keuze maken.

Welke gegevens vind je niet erg om te delen? Waarom niet?

Welke gegevens mogen anderen niet van je weten? Waarom niet?
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Werkblad 4: Privacy op Hyves

Je kunt altijd de zichtbaarheid van deze gegevens op Hyves weer wijzigen.
Log in op Hyves en klik op “Mijn menu > Privacy’’.

Zorg dat je wijzigingen altijd opslaat!

Check www.hyves.nl/veilighyven voor meer tips!
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Les 4: Mijn Hyves-profiel 

Doelstelling
+ De leerlingen zijn zich bewust van de publiekelijkheid van gegevens.
+ De leerlingen zien verschil tussen publiceren in het echte leven 
 (bijvoorbeeld in een vriendenboekje) en op Hyves.
+ De leerlingen gaan bewust om met het vrijgeven van informatie op Hyves.

Materiaal
+ Werkblad 5: Mijn profiel op Hyves
+ Knutselspullen
+ Oude tijdschriften/kranten

Opdracht 1: Knutselopdracht
+ Deel werkblad 5 uit aan de kinderen. Vertel dat jullie vandaag een Hyves profiel   
 gaan maken. Je leest er dingen over vrienden en zet daar informatie op over jezelf.
+ Op het werkblad mogen de leerlingen zelf kiezen welke vragen zij beantwoorden  
 en welke niet. De antwoorden die zij invullen zullen op hun profiel worden 
 gepubliceerd. 
 De leerlingen mogen ook op elkaars profiel schrijven.
+ Wanneer alle profielen af zijn hang je ze op in de klas en stel je enkele vragen:
 + Welke vragen heb je wel/niet ingevuld? Waarom?
 + Welke foto’s/tekeningen heb je gebruikt? Waarom?

+ Vraag aan je leerlingen of je het goed vindt dat je de profielen kopieert en aan de  
 andere leerkrachten uitdeelt, aan ouders opstuurt of in de brievenbus van 
 buren stopt. Waarom (niet)?

Nabespreking
+ Herhaal nog eens wat de verschillen zijn tussen het publiceren op Hyves en in het  
 echte leven. Wat je op Hyves zet kunnen veel mensen zien, misschien ook wel
 mensen waar je dat liever niet van hebt. Daarom is het belangrijk om goed in te 
 stellen wie welke gegevens mag zien op Hyves.
+ Benadruk ook dat de informatie op internet blijft staan als je dat eenmaal hebt   
 geplaatst.
 Je kunt profielen die gekopieerd zijn en verspreid zijn onder buren ook niet   
 zomaar terugvragen.

Extra
+ Laat leerlingen de profielen van elkaar bekijken en vraag hen elkaar tips te geven.
+ Laat je leerlingen twee keer een top 5 maken; één van dingen die ze wel op Hyves  
 zouden zetten en één van zaken die ze niet op Hyves zouden zetten.
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Werkblad 5: Mijn profiel op Hyves
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Les 5: Mijn Hyvesvriend(in)

Doelstelling
+ De leerlingen zien in dat personen zich op Hyves anders kunnen voordoen 
 dan ze in werkelijkheid zijn. 
+ De leerlingen zijn zich bewust van de verschillen tussen vriendschap in het echte   
 leven en vriendschap op Hyves.
+ De leerlingen weten hoe ver ze kunnen gaan in het geven van persoonlijke 
 informatie op Hyves en zijn zich bewust van de risico’s.

Materiaal
+ Werkblad 6: Krabbels op Hyves
+ Bord (of groot vel papier)

Opdracht 1: Krabbels op Hyves
+ Deel werkblad 6 uit aan de leerlingen. Je kunt twee kinderen een rol geven om het  
 gesprek voor te lezen. 
+ Leg uit dat het gaat om een verhaal van een jongen en meisje die elkaar 
 leren kennen via Hyves.
+ Vraag hen de situatie in chronologische volgorde te bespreken, waarbij je hen de  
 vraag stelt wat zij in die situatie zouden doen. (bespreek maximaal 10 minuten per situatie)
 + Zouden ze hun e-mailadres doorgeven? Waarom (niet)?
 + Zouden ze hun naam, leeftijd, hobby’s op internet zetten? Waarom (niet)?
 + Zouden ze hun adres en telefoonnummer doorgeven? Waarom (niet)?
 + Zouden ze foto’s doorsturen? Welke wel en welke niet? Waarom?
 + Zouden ze afspreken met een internetvriend(in)? Waarom (niet)?
 + Welke tips heb je voor de jongen en het meisje uit het verhaal?

+ Bespreek de bevindingen klassikaal. Schrijf de belangrijkste bevindingen en tips op  
 het bord. Leg de link met het echte leven. Wanneer iemand je iets vraagt op Hyves  
 bedenk dan of je dit ook zou geven aan iemand die je op straat tegenkomt. 
 Zou je dat niet geven, dan kan je het op Hyves ook beter niet geven. 

Nabespreking
+ Herhaal nog eens dat het gevaarlijk kan zijn om af te spreken met iemand die je   
 op Hyves hebt ontmoet. Je weet immers in het geval van Sweet-princesz en 
 Naughty-mooiboy niet of ze beiden de waarheid spreken.
+ Vraag de leerlingen of zij weten wat zij moeten doen als iemand op Hyves hen   
 ongewenst aanspreekt.
 Leg hen uit dat zij via www.hyves.nl/help altijd kunnen mailen naar Hyves om te   
 vertellen dat zij ongewenst zijn benaderd.
 Ook op www.hyves.nl/veilighyven kunnen zij tips vinden om voorzichtig 
 met gegevens om te gaan.
 Mocht je als leerkracht ouders krijgen met de vraag hoe zij hun kind het beste op  
 Hyves kunnen begeleiden dan kun je hen verwijzen naar www.hyves.nl/ouders.
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Extra begeleiding

Hieronder vind je extra informatie en tips om met de leerlingen te 
delen tijdens deze les:

+ Op Hyves moet je vrienden altijd eerst accepteren of zelf uitnodigen. 
 Je kunt nooit zomaar ineens vrienden zijn met iemand, hier moet je eerst 
 toestemming voor gegeven.

+ Profielen van kinderen onder de 16 jaar zijn automatisch alleen zichtbaar voor 
 ‘’Alleen vrienden’’. Zo biedt Hyves de minderjarige een beschermde omgeving aan  
 om Hyves te verkennen.
 De minderjarige kan ook zelf beslissen hoe de zichtbaarheid van het profiel staat  
 ingesteld. Dit kan door in te loggen en via ‘’Mijn menu > Privacy’’ aan te geven 
 wat wenselijk is. De mogelijkheden waaruit gekozen kan worden zijn ”Iedereen’’,   
 ‘’Hyvers’’, ‘’Alleen vrienden’’, ‘’Vrienden van vrienden’’ (dat betekent voor je eigen  
 vrienden en je tweedegraads vrienden) of ‘’Niemand’’.

+ Probeer altijd voorzichtig te zijn met de gegevens die je op Hyves plaatst. 
 Geef bijvoorbeeld nooit zomaar je adres of telefoonnummer weg. Als je besluit de  
 vriendschap met die persoon te verbreken dan weet die Hyver nog 
 altijd je gegevens.

+ Spreek nooit zomaar af met iemand die je via internet kent. 
 Wanneer je iemand langere tijd kent via internet, bespreek dit dan met je ouders  
 en spreek af dat wanneer jullie elkaar zien, zij erbij zijn.
 Zie voor meer tips www.mijnkindonline.nl/hyves 

+ Natuurlijk kun je leuke foto’s doorsturen naar je vrienden. Maar wanneer je foto’s  
 naar onbekenden stuurt kan dat gevaarlijk zijn. Iemand anders kan de foto dan   
 over nemen en doorsturen naar andere mensen. Denk dus goed na welke foto’s je  
 deelt op Hyves!
 Je kunt op Hyves overigens per fotoalbum instellen wie de foto’s mogen zien.
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Werkblad 6: Krabbels op Hyves

1. 

Tijdens het hyven ontdekt ‘’Naughty-mooiboy’’ een profiel van een leuk meisje, 
‘’Sweet-princesz’’. ‘’Naughty-mooiboy’’ besluit haar een krabbel te sturen. 
”Sweet-princesz’’ reageert daar op en al snel krabbelen ze heen en weer!
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2. 

De volgende dag komt ‘’Naughty-mooiboy’’ online op de Hyves Desktop. Alleen 
‘’Sweet-princesz’’ is er nog niet. Hij besluit een kijkje te nemen op haar Hyves profiel. 
Hij komt veel over haar te weten. 
‘’Sweet-princesz’’ heet eigenlijk Charlotte Hogenbrink, ze is 13 jaar en ze woont in 
Hoorn. Ze houdt van paarden, lezen, dansen, ze luistert naar R&B en ze zit op turnen. 
Vrienden noemen haar ook wel Charly en ze heeft 314 vrienden op Hyves.

‘’Naugthy-mooiboy’’ vindt het wel cool om zoveel van haar te weten te komen. 
Zelf zou hij nooit zoveel informatie van zichzelf op Hyves zetten.
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3. ‘’Sweet-princesz’’ komt online op de Hyves Desktop
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4. 

‘’Sweet-princesz’’ en ‘’Naughty-mooiboy’’ chatten nu bijna elke avond met elkaar. 
Soms zitten ze wel 2 uur achter elkaar te chatten zonder dat ze het in de gaten heb-
ben. Ze kijken alle twee steeds meer uit naar hun gesprekken.

Maar dan krijgt ‘’Sweet-princesz’’ haar rapport en dat ziet er niet best uit. Haar oud-
ers zijn enorm kwaad. Ze denken dat ze zulke slechte cijfers heeft gehaald omdat ze 
steeds op Hyves zit. Voor straf mag ze een week niet op Hyves. ‘’Sweet-princesz’’ vindt 
dat verschrikkelijk, nu kan ze niet meer chatten met ‘’Naughty-mooiboy’’. Dus besluit 
‘’Sweet-princesz’’ haar mobiele nummer te geven aan ”Naughty-mooiboy’’, dan kan 
hij haar bellen en sms’en.
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5. 

De week straf is afgelopen. Ondertussen heeft ‘’Naughty-mooiboy” al een paar keer 
ge-sms’t en gebeld naar ‘’Sweet-princesz’’. Ook aan de telefoon klikt het heel goed. 
‘’Sweet-princesz’’ vertrouwt hem steeds meer en vertelt dus ook meer over zichzelf. 
Enkele dagen later…

29
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6. ”Sweet-princesz’’ heeft nu al een paar dagen niets meer van ‘’Naughty-mooiboy’’ 
gehoord. Ze begint zelfs een klein beetje ongerust te worden. 
Had ze dan toch een foto moeten sturen?
Haar beste vriendin is terug van vakantie en vindt dat ze zich aanstelt. Ze moet maar 
een foto sturen naar ‘’Naughty-mooiboy’’. Het klikt toch zo goed?

7. ‘’Sweet-Princesz’’ heeft de stap genomen en een nieuwe profielfoto op Hyves 
geplaatst. ‘’Naughty-mooiboy’’ had dat ook gedaan dus nu is het wel zo eerlijk.
Zo chatten ze nog een paar avonden verder. De vriendschap tussen de twee wordt 
steeds sterker en dan…
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Les 6: Drama op Hyves

Doelstelling
+ De leerlingen leren hoe een online activiteit kan leiden tot een offline activiteit.
+ De leerlingen spelen in tableaus.
+ De leerlingen spelen in een acteerspel.

Materiaal
+ Fluitje (of een ander voorwerp dat geluid maakt)
+ Werkblad 7: Belevenissen op Hyves

Opdracht 1: Drama met publieke hyves
Inleiding De groep zit in hoefijzeropstelling. Vertel dat jullie in deze les gaan 
acteren en met tableaus gaan werken. Benadruk dat je bij acteerspel duidelijk moet 
spreken en vanuit houding en gebaar moet spelen. Bij tableaus moet je stilstaan, 
het is standbeeldentheater. Ga ter illustratie staan alsof je blij bent en de loterij 
hebt gewonnen.

Warming up klassikaal: standbeelden maken 
Instructie: Je krijgt straks spelopdrachten die met een Hyves-pagina samenhangen, 
voer die uit zonder contact te maken met een klasgenoot. Als het fluitje klinkt 
‘bevries’ je zoals je op dat moment bent, het is absoluut niet de bedoeling dat je 
ook maar iets beweegt na het fluitje. 

Spelopdrachten  Maak een tableau van de volgende publieke hyves: de lachen is 
gezond-hyves, de ik hou van jarig zijn-hyves, ik hou van mijn huisdier-hyves, 
Harry Potter-hyves, de ik-schijn-altijd-boos-te-kijken-hyves, de streetdance-hyves 
(of een andere leuke variatie).

Geef kinderen steeds even de tijd om iedere spelopdracht uit te spelen voor je op 
het fluitje blaast. 

Opdracht 2: Elkaar uitnodigen 
Inleiding: De groep zit in hoefijzeropstelling. Je kiest een kind, jullie gaan met de 
ruggen naar elkaar toe zitten. Leg uit dat dit de manier wordt om iemand via Hyves 
uit te nodigen om iets te gaan doen. Doe alsof je typt en praat daar hardop bij, 
als je enter zegt reageert het kind met ‘Ik heb een krabbel’. 
Het kind reageert typend en hardop pratend op je krabbel en zegt ook weer ‘enter’. 
Nodig het kind bijvoorbeeld uit om te komen voetballen. 
Ga dan beiden staan, doe je deur open, begroet elkaar en ga voetballen. 

Warming up tweetallen 
Instructie: ga in tweetallen in het lokaal staan, met de ruggen naar elkaar toe en 
nodig elkaar op deze manier uit om iets te gaan ondernemen. Beeld dat daarna ook 
uit, je moet er bij praten. De kinderen gaan staan, verzinnen verder zelf hun spel-
situaties en wisselen zo lang om totdat je aangeeft dat ze op hun plek mogen gaan zitten. 
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Opdracht 3: Belevenissen op Hyves 
Voorbereiding: Zorg dat je werkblad 7 hebt uitgeprint en je deze in stroken hebt 
geknipt zodat je voor alle groepen een situatie hebt. De kinderen mogen natuurlijk 
ook zelf een situatie bedenken.

Inleiding De groep zit in hoefijzeropstelling. 
Jullie krijgen zo in werkgroepen de opdracht om een verhaal te maken n.a.v. een 
opdrachtkaart. Dat verhaal start met het uitnodigen via Hyves om iets te gaan doen 
(zoals in opdracht 2), dan spring je in de tijd vooruit en bespreek je na hoe het ging 
wat jullie hebben gedaan. Daarna laat je de foto’s zien zoals ze op Hyves kunnen 
staan: in maximaal vier foto’s (levende standbeelden) laat je het verloop zien van wat 
jullie die dag hebben gedaan. In de vier foto’s doen jullie allemaal mee. 
Bespreek kort de aandachtspunten op de opdrachtkaarten. Zie werkblad 7 voor 
voorbeeldopdrachten. Maak werkgroepen (4 a 5 kinderen in een groep) en deel de 
opdrachtkaarten uit. 

Voorbeeld 
Stap 1 Het uitnodigen via hyves (iedere speler achter zijn computer). 
Stap 2 Na afloop (hoe liep het af waarvoor je werd uitgenodigd?). 
Stap 3 De foto’s (de foto’s staan op hyves, ze worden bekeken). 

Bijvoorbeeld 
Stap 1 Grootmoeder nodigt Roodkapje via Hyves uit om langs te komen. 
Stap 2  Grootmoeder, Roodkapje en de jager praten na een lang avontuur na,    
 de wolf ligt dood in de waterput. 
Stap 3  In vier ‘foto’s’ wordt het avontuur bekeken. 

Let op 
Acteren speel met grote gebaren en duidelijke gezichtsuitdrukkingen, praat luid en 
duidelijk. Voorkom het uitbeelden van geweld . 
Tableaus (levende foto’s): zorg dat je echt helemaal stil staat. 

Extra
Wil je meer weten over drama? Lees dan http://www.bol.com/nl/p/nederlandse-boek-
en/kijk-op-spel-cd-rom-druk-2/1001004006051845/index.html 

Voor meer informatie of kijk op http://dramaland.hyves.nl 



33

Werkblad 7: Belevenissen op Hyves

Je hebt Hyves gebruikt om iets stiekems te gaan doen 
(kattenkwaad, niets ernstigs). 

Stap 1 Het uitnodigen via Hyves (iedere speler achter zijn computer). 
Stap 2 Na afloop (hoe liep het af waarvoor je werd uitgenodigd?). 
Stap 3 De foto’s (de foto’s staan op Hyves, ze worden bekeken). 

Let op
Acteren: speel met grote gebaren en duidelijke gezichtsuitdrukkingen, 
praat luid en duidelijk. Voorkom het uitbeelden van geweld.
Tableaus (levende foto’s): zorg dat je echt helemaal stil staat. 

Je hebt Hyves gebruikt om een reddingsactie voor een dier
te organiseren. 

Stap 1 Het uitnodigen via Hyves (iedere speler achter zijn computer). 
Stap 2 Na afloop (hoe liep het af waarvoor je werd uitgenodigd?). 
Stap 3 De foto’s (de foto’s staan op Hyves, ze worden bekeken). 

Let op 
Acteren: speel met grote gebaren en duidelijke gezichtsuitdrukkingen, praat 
luid en duidelijk. Voorkom het uitbeelden van geweld . 
Tableaus (levende foto’s): zorg dat je echt helemaal stil staat. 

Je hebt Hyves gebruikt om vrienden uit te nodigen voor een 
sportwedstrijd waar iets gebeurt. 

Stap 1  Het uitnodigen via Hyves (iedere speler achter zijn computer). 
Stap 2 Na afloop (hoe liep het af waarvoor je werd uitgenodigd?). 
Stap 3 De foto’s (de foto’s staan op Hyves, ze worden bekeken). 

Let op 
Acteren: speel met grote gebaren en duidelijke gezichtsuitdrukkingen, praat 
luid en duidelijk. Voorkom het uitbeelden van geweld . 
Tableaus (levende foto’s): zorg dat je echt helemaal stil staat. 
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Je hebt Hyves gebruikt om vrienden uit te nodigen voor je 
verjaardag waar iets gebeurt. 

Stap 1 Het uitnodigen via Hyves (iedere speler achter zijn computer). 
Stap 2 Na afloop (hoe liep het af waarvoor je werd uitgenodigd?). 
Stap 3 De foto’s (de foto’s staan op Hyves, ze worden bekeken). 

Let op 
Acteren: speel met grote gebaren en duidelijke gezichtsuitdrukkingen, praat 
luid en duidelijk. Voorkom het uitbeelden van geweld . 
Tableaus (levende foto’s): zorg dat je echt helemaal stil staat. 

Je hebt Hyves gebruikt om te protesteren tegen een besluit 
van de schooldirectie. 

Stap 1 Het uitnodigen via Hyves (iedere speler achter zijn computer). 
Stap 2 Na afloop (hoe liep het af waarvoor je werd uitgenodigd?). 
Stap 3 De foto’s (de foto’s staan op Hyves, ze worden bekeken). 

Let op 
Acteren: speel met grote gebaren en duidelijke gezichtsuitdrukkingen, praat 
luid en duidelijk. Voorkom het uitbeelden van geweld . 
Tableaus (levende foto’s): zorg dat je echt helemaal stil staat.

Je hebt Hyves gebruikt om een buurt barbecue te organiseren 
waar iets mis gaat.

Stap 1 Het uitnodigen via Hyves (iedere speler achter zijn computer). 
Stap 2 Na afloop (hoe liep het af waarvoor je werd uitgenodigd?). 
Stap 3 De foto’s (de foto’s staan op Hyves, ze worden bekeken). 

Let op 
Acteren: speel met grote gebaren en duidelijke gezichtsuitdrukkingen, praat 
luid en duidelijk. Voorkom het uitbeelden van geweld . 
Tableaus (levende foto’s): zorg dat je echt helemaal stil staat.
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Je hebt Hyves gebruikt om kaarten te winnen voor een concert 
waar je met je vrienden naar toe mag maar er gebeurt iets

Stap 1 Het uitnodigen via Hyves (iedere speler achter zijn computer). 
Stap 2 Na afloop (hoe liep het af waarvoor je werd uitgenodigd?). 
Stap 3 De foto’s (de foto’s staan op Hyves, ze worden bekeken). 

Let op 
Acteren: speel met grote gebaren en duidelijke gezichtsuitdrukkingen, praat 
luid en duidelijk. Voorkom het uitbeelden van geweld . 
Tableaus (levende foto’s): zorg dat je echt helemaal stil staat. 

Je hebt Hyves gebruikt om een gevonden voorwerp terug 
te brengen naar de eigenaar

Stap 1 Het uitnodigen via Hyves (iedere speler achter zijn computer). 
Stap 2 Na afloop (hoe liep het af waarvoor je werd uitgenodigd?). 
Stap 3 De foto’s (de foto’s staan op Hyves, ze worden bekeken). 

Let op 
Acteren: speel met grote gebaren en duidelijke gezichtsuitdrukkingen, praat 
luid en duidelijk. Voorkom het uitbeelden van geweld . 
Tableaus (levende foto’s): zorg dat je echt helemaal stil staat. 
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Les 7: Wensen en Grenzen

Doelstelling
+ De leerlingen zien in dat ervaringen en reacties kunnen verschillen (vooral tussen  
 jongens en meisjes): wat de ene leuk vindt, vindt de ander misschien ongepast.
+ De leerlingen stellen het eigen gedrag op internet in vraag.
+ De leerlingen zien het effect van negatieve en verwerpende reacties in en leren   
 alternatieve reacties.

Materiaal
+ Werkblad 8: Wensen en Grenzen
+ Bord (of groot vel papier)

Opdracht 
+ Deel werkblad 8 uit aan de leerlingen.
+ Laat de leerlingen (in kleine groepjes of per 2) de vragen bij één van de situaties   
 oplossen en laat ze op zoek gaan naar alternatieven voor de gestelde vraag.
+ Kies daarna een herkenbare conflictsituatie uit van het werkblad en schrijf de 
 conclusies op het bord.

Nabespreking
Stel bij alle situaties de volgende vragen:
+ Herken je de situaties?
+ Heb je al iets gelijkwaardigs meegemaakt?
+ Wat heb je toen gedaan?
+ Wat was het resultaat?

Extra begeleiding
Alle situaties zijn op Hyves wel eens voorgekomen. Hieronder kun je lezen hoe Hyves 
met deze situaties om gaat. Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van deze 
werkwijze zodat je tijdens de bespreking de leerlingen kunt uitleggen hoe zij het 
juist kunnen oplossen.

Situatie 1: Het nepprofiel
Het komt op Hyves wel eens voor dat er iemand een nepprofiel aanmaakt 
van iemand anders. 
Je kunt dit bij Hyves melden door te mailen via de helppagina; www.hyves.nl/help. 
Kies daar vervolgens voor de categorie ‘’Privacy, Pesten en Spam’’ en zoek 
het antwoord over het nepprofiel op. 
Je leest daar dat we een aantal dingen van je nodig hebben om het profiel te verwij-
deren. Je moet de URL naar het profiel 
meesturen (dan weten we om welke pagina het gaat) en een kopie van een geldig 
legitimatiebewijs (zo weten we zeker dat jij bent wie je zegt dat je bent). 
Binnen 24 uur zal het profiel dan van Hyves verwijderd zijn.
Je kunt het nepprofiel ook laten verwijderen via de ‘’Dit is niet OK’’-knop. 
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Let wel op: je moet meerdere malen met verschillende profielen op ”Dit is niet OK’’ 
klikken voordat de pagina offline gaat.

Situatie 2: Het feest
Op Hyves mag je volgens de gebruiksvoorwaarden alleen content plaatsen van 
andere personen dan jezelf als deze personen hier toestemming voor hebben 
gegeven. Omdat Meral Tatjana geen toestemming heeft gegeven om de foto op 
Hyves te plaatsen, moet Tatjana de foto verwijderen.
Het gebeurt wel eens dat de persoon die de foto op Hyves heeft geplaatst, 
de foto niet wil verwijderen. Ook dan kun je Hyves via www.hyves.nl/help mailen. 
Kies voor de categorie ‘’Privacy, Pesten en Spam’’ en mail ons daar je verhaal. 
Zorg dat je de URL van de pagina met de foto meestuurt zodat we kunnen zien wat 
je bedoelt. Soms hebben we een kopie van een geldig legitimatiebewijs van je nodig.
 Let op: foto’s waar je niet herkenbaar op bent (bijvoorbeeld alleen je oor, een stukje 
van je arm of je schoenen) kunnen wij niet verwijderen.
 
Situatie 3: Het knappe meisje
We zien dat pubers zich soms uitdagend op de foto te zetten. Deze foto’s zijn op 
Hyves toegestaan maar lokken wel bepaalde reacties uit bij Hyvers.
In het geval van Annemieke raden wij haar altijd aan om de personen die haar 
lastigvallen te blokkeren. Dat kan heel gemakkelijk door naar het profiel van de 
persoon te gaan die haar lastigvalt en in het linker menu op de pagina te klikken op 
‘’(De)Blokkeren’’. 
Nu de persoon geblokkeerd is kan hij geen contact meer met haar opnemen en haar 
profiel niet meer bekijken. 
Mocht het zo zijn dat de persoon een manier vindt om Annemieke toch nog lastig te 
vallen dan kan zij ons mailen via www.hyves.nl/help in de categorie ‘’Privacy, Pesten 
en Spam’’. Zorg dan dat je altijd de URL van het profiel meestuurt dat jou lastigvalt. 
Hyves kan dan een waarschuwing aan het profiel sturen of andere maatregelen ne-
men.

Situatie 4: Rotkop
Het komt wel eens voor dat er vervelende reacties worden achtergelaten onder foto’s 
of op profielen van Hyvers.
Ook in deze situatie raden we aan om de persoon die vervelende reacties plaatst te 
blokkeren. Dit kun je doen door naar het profiel van de persoon te gaan die je pest 
en in het linker menu te klikken op ‘’(De)Blokkeren’’. Deze persoon kan nu geen 
contact meer met je opnemen en je profiel niet meer zien op Hyves.
Wanneer je merkt dat de pester toch nog doorgaat dan kun je Hyves mailen via 
www.hyves.nl/help in de categorie ”Privacy, Pesten en Spam’’. Zorg dan dat je de 
URL van het profiel meestuurt van degene die je lastigvalt. Hyves kan dan een 
waarschuwing aan het profiel sturen of andere maatregelen nemen.
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Situatie 5: Profiel gehackt
Op Hyves kan je profiel niet worden gehackt. Filmpjes op YouTube waarin beweerd 
wordt dat je Hyves kunt hacken berusten niet op de waarheid.
Hyves heeft namelijk zelf hackers in dienst die ervoor zorgen dat de 
veiligheid van de website ten alle tijden gegarandeerd is.
Wanneer je profiel ‘‘gehackt’’ is, is er niet voorzichtig met de inloggegevens 
omgegaan. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat iemand zijn wachtwoord van Hyves 
(of van het e-mailadres waar e-mail van Hyves op aan komt) met iemand anders heeft 
gedeeld, hij vergeten was om uit te loggen na het hyven op een openbare computer 
of dat zijn wachtwoord zo gemakkelijk was, dat het door iedereen geraden kon wor-
den.
Mocht een situatie als die van Wouter zich voordoen, dan kan Hyves je gelukkig altijd 
helpen. Ga naar de helppagina van Hyves (www.hyves.nl/help) en zoek onder de 
categorie ”Privacy, pesten en Spam’’ het antwoord op voor wanneer je 
profiel ‘‘gehackt’’ is.
In dit antwoord lees je dat je Hyves je gebruikersnaam, een nieuw e-mailadres en een 
kopie van een geldig legitimatiebewijs moet toesturen. Hyves koppelt dan je nieuwe 
e-mailadres aan je profiel en op dat nieuwe e-mailadres kun je dan je wachtwoord 
weer opvragen.
Hyves kan helaas niet voor je achterhalen wie er misbruik heeft gemaakt van 
je profiel. De enige manier waarop je hier achter kunt komen is door naar de politie 
te gaan en aangifte te doen van computervredebreuk. Zij kunnen vervolgens 
achterhalen wie dit gedaan zou hebben.
Zorg altijd dat je voorzichtig met je gegevens omgaat en je wachtwoorden 
regelmatig wijzigt. Voor meer tips kun je kijken op www.hyves.nl/veilighyven 

Tip
Wanneer je erover denkt om aangifte te doen over iets wat op Hyves is 
gebeurd is het altijd belangrijk dat je bewijs verzamelt.
Sla daarom altijd de URL van de pagina op waar het probleem zich 
afspeelde en maak screenshots van wat je op Hyves zag.
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Werkblad 8: Wensen en Grenzen 

Situatie 1: Het nepprofiel
Marlou heeft een hekel aan Erhan. Hij pest iedereen en de sfeer in de klas is echt niet 
leuk meer. Ze besluit om Erhan terug te pakken. Ze heeft op Hyves een nepprofiel 
van hem aangemaakt en zet hem daar voor schut. Ze nodigt alle klasgenoten uit om 
vrienden te worden met het nepprofiel. 
Erhan heeft het ook gezien en heeft Hyves via www.hyves.nl/help gemaild. 
Hyves heeft het nepprofiel van Erhan verwijderd en Marlou heeft van 
Hyves een waarschuwing gehad. Als ze het nog een keer doet zal 
Hyves haar profiel verwijderen.

+ Waarom denk je dat Marlou het nepprofiel heeft aangemaakt? 
+ Hoe denk je dat er op school gereageerd zal worden door de 
 leerlingen die het nepprofiel zien? Hoe zal de juf of meester reageren?
+ Hoe denk je dat Marlou zich voelt na de waarschuwing van Hyves?

Situatie 2: Het feest
Tatjana, de vriendin van Meral, heeft foto’s op Hyves gezet van een feest waar ze 
samen naartoe zijn geweest. Op sommige foto’s staat Meral met haar ogen half open, 
alsof ze moet niezen. Meral vindt het niet leuk dat Tatjana de foto’s op Hyves heeft 
gezet. Ze heeft Tatjana al een paar keer gevraagd de foto’s te verwijderen. Tatjana 
neemt deze vraag niet serieus en doet niet wat ze vraagt.

+ Wat vindt Meral ervan dat Tatjana de foto’s op Hyves zet? 
 Hoe voelt zij zich? Wat denkt zij?
+ Wat is de bedoeling van Tatjana? Denk je dat zij dit opzettelijk doet?
+ Wat denk je van de reactie van Meral? Hoe zou jij reageren?
+ Wat kan Meral doen zodat Tatjana de foto’s van Hyves verwijderd?

Situatie 3: Het knappe meisje
Annemieke heeft een profiel op Hyves. Ze heeft er foto’s van zichzelf in 
haar bikini op gezet en ze vindt het leuk om gewaagde foto’s te plaatsen. 
Soms gebeurt het dat jongens zich zomaar bij haar aanmelden. 
Eerst doen de jongens heel normaal en vragen hoe het met haar 
gaat maar al snel blijkt dat ze verkering willen of dat ze met haar willen 
afspreken. Annemieke vindt dat heel erg irritant. Ze zegt dan ook tegen 
de jongens dat ze het niet wil en die beginnen haar dan meteen 
uit te schelden en ze zeggen dat ze niet zo flauw moet doen.

+ Wat gaat er om in deze jongens? Wat is hun bedoeling?
+ Hoe komt hun gedrag over op Annemieke? Wat voelt zij? Wat denkt zij?
+ Wat denk je van de reactie van Annemieke? Hoe zou jij reageren?
+ Wat kan Annemieke doen om deze reacties te voorkomen?
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Situatie 4: Rotkop
Michael, die Jasper kent van school, heeft al een paar keer stomme 
reacties gegeven op de foto’s die Jasper op zijn profiel heeft staan. 
Jasper heeft geen enkele keer gereageerd en heeft de reacties van 
Michael elke keer verwijderd. 
Wanneer Michael merkt dat zijn reacties geen effect hebben 
reageert hij op een foto waar Jasper samen met een vriend 
van voetbal op staat. 
Hij zegt dat zijn vriend een ongelofelijk lelijke rotkop heeft 
en dat ze een goed setje zijn samen.

+ Wat gaat er om in Michael? Wat is zijn bedoeling?
+ Wat gaat er om in Jasper? Wat voelt hij? Wat denkt hij?
+ Wat denk je van de reactie van Jasper? Hoe zou jij reageren?
+ Wat kan Jasper doen? Hoe kan hij er voor zorgen dat het 

Situatie 5: Profiel gehackt
Wouter heeft een profiel op Hyves. Hij heeft een Goldmembership en 
loopt al bijna tegen de 1500 vrienden aan. Hij merkt dat anderen in zijn 
klas jaloers zijn op zijn grote Hyves-profiel.
Wanneer Wouter de volgende dag op zijn profiel kijkt is zijn 
profielfoto veranderd in een varken in een tutu. 
Er staan ook allerlei boze krabbels op het profiel van Wouter. 

+ Wat gaat er om in Wouter? Wat voelt hij? Wat denkt hij?
+ Hoe zou jij reageren als dit gebeurde met jouw profiel?
+ Wat kan Wouter doen om zijn profiel terug te krijgen?
+ Wat kan Wouter doen om te voorkomen dat zijn
 inloggegevens worden achterhaald?
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Les 8: Stellingen

Doelstelling
+ De leerlingen zien dat communicatie via Hyves de drempel verlaagt voor 
 (positieve en negatieve) communicatie-uitingen.
+ De leerlingen reflecteren de rol die hun ouders spelen bij hun internetgebruik.
+ De leerlingen kunnen zich verweren tegen sociale druk.

Materiaal
+ Werkblad 9: Stoere Sofie en Toffe Tim
+ Eventueel een pet en een sjaal

Opdracht
Je kunt deze opdracht op verschillende manieren uitvoeren. De bedoeling is dat je de 
leerlingen de stellingen van Stoere Sofie en Toffe Tim (zie werkblad 9) laat 
weerleggen met verdedigbare tegenargumenten. Deze twee fictieve figuren hebben 
elk een uitgesproken mening over hoe men zich zou moeten gedragen op internet.

+ Deel werkblad 9 uit en laat de leerlingen per tweetal of in kleine groepjes voor 
 drie stellingen tegenargumenten noteren.
+ Stellingenspel: knip de stellingen van werkblad 9 uit en doe ze in een envelop. 
 Laat telkens 1 leerling een stelling trekken en voorlezen. Vraag vervolgens de   
 groep de stelling te counteren met goede tegenargumenten. Vul aan waar nodig.
+ Rollenspel: Speel zelf de rol van Stoere Sofie of Toffe Tim en verdedig de stelling.  
 Doe daarbij een attribuut aan (een pet op of een sjaaltje om). Nodig de leerlingen  
 uit om je tegen te spreken en schrijf goede argumenten op het bord of 
 een groot vel papier.

Nabespreking
Bekijk samen met de leerlingen de belangrijkste bevindingen van de discussie en 
schrijf die op het bord of een groot vel papier.

Extra opdracht
Stel samen met de leerlingen een gedragscode voor Hyves op. Wat zijn volgens hen 
de regels waaraan een Hyver zich moet houden? En hoe kun je voorkomen dat je het 
slachtoffer wordt van cyberpesten? Laat de antwoorden van henzelf komen en voeg 
tips toe als ze er niet zelf aan denken.
Kijk voor tips op www.hyves.nl/veilighyven en op www.mijnkindonline.nl/hyves 

Extra begeleiding
Per stelling kun je hier een kleine toelichting vinden. 

Thema: Respect
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Stelling 1: Stoere Sofie: Schelden op Hyves hoort er nu eenmaal bij, 
iedereen doet dat, ik ook.
Toelichting: De drempel op internet is erg laag en soms gaan jongeren verder dan 
zij in het echte leven zouden doen. Ze durven dan eerder een vervelende krabbel te 
sturen naar iemand dan dat ze het recht in hun gezicht durven te zeggen.  
Ook kiezen sommige jongeren voor een anoniem profiel.
Op internet zullen mensen dus eerder tegen elkaar schelden. 
Flaming heet dat. Cyberpesten kan behoorlijk hard aankomen omdat meer mensen 
getuige zijn van deze pesterijen en vaak ook meer mensen meedoen.
Hyves probeert het slachtoffer zo goed mogelijk te helpen door hem allerlei opties 
te bieden om het cyberpesten tegen te gaan. Zo kun je de pester blokkeren en kan 
Hyves vaak de pester een waarschuwing sturen. 

Stelling 2 Toffe Tim: Er moet meer controle zijn op het gedrag van 
kinderen en jongeren op Hyves want er zijn te veel gevaren.
Toelichting: Al vanaf het begin van het bestaan van Internet wordt er gesproken 
over controle op Internet. Ook op Hyves is dit een discussiepunt.
Omdat Hyves uit ontzettend veel pagina’s bestaat kan Hyves niet alles in de gaten 
houden. Hyves werkt via de ‘’Notice & take-down’’ regeling. Dat betekent dat er een 
melding moet worden gedaan (notice) en dat Hyves daarna reageert (take-down). 
Wanneer je een melding bij Hyves maakt dan streeft Hyves ernaar om binnen 24 uur 
terug te komen op je verzoek. 

Stelling 3: Stoere Sofie: Als ik boos ben dan zal de ander de volle 
wind van voren krijgen. Dan hou ik mij echt niet in.
Toelichting: Als je boos bent op een Hyver, laat de computer dan even links liggen en 
doe iets anders dan hyven. Ruzies kunnen sneller escaleren op Hyves 
omdat je de ander niet ziet. 

Stelling 4: Toffe Tim: Als iemand boos is op mij op Hyves, 
dan blokkeer ik die persoon gewoon.
Toelichting: Het is verstandig om Hyvers die pesten te blokkeren. 
Zij kunnen geen contact meer met je opnemen en je profiel niet meer zien. 
Zo is de lol voor de pestkoppen er snel vanaf. 
Merk je toch dat het pesten doorgaat (bijvoorbeeld met een nieuw profiel), 
dan kun je altijd contact opnemen via 
www.hyves.nl/help zodat zij je kunnen helpen om de pesters te waarschuwen.
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Thema: Privacy en contact leggen
Stelling 5: Toffe Tim: Als je heel verlegen bent, 
dan kan Hyves je niet helpen dat te overwinnen. 
Toelichting: Sommige mensen plaatsen juist hele persoonlijke dingen op Hyves. 
Zij voelen zich op Hyves vrijer dan in het echte leven en overwinnen op die manier 
hun verlegenheid.

Stelling 6: Stoere Sofie: Ik maak vaak afspraakjes met vrienden 
die ik alleen via Hyves ken. Super spannend is dat!
Toelichting: Afspreken met iemand die je nog nooit hebt gezien doe je niet zomaar: 
meestal heb je de persoon goed leren kennen via Hyves of weet je via via wel wie het is. 
Omdat je elkaar alleen maar virtueel kent is het soms moeilijk om te bepalen wie 
deze persoon in het echt is en welke bedoelingen er achter de ontmoeting zitten.
Zorg ervoor dat, als je afspreekt, je ouders daar altijd van op de hoogte zijn 
en er bij aanwezig zijn.
Voor meer tips kun je kijken op www.mijnkindonline.nl/hyves

 
Stelling 7: Toffe Tim: Als iemand mij om foto’s en informatie over 
mezelf vraagt dan geef ik dat meteen.
Toelichting: Je kunt op Hyves veel vertellen over je hobby’s en interesses maar 
wees altijd voorzichtig met het geven van persoonlijke informatie. 
Wanneer je van dansen houdt en iemand op Hyves weet dat, dan is dat minder erg 
dan wanneer iemand op Hyves (die je misschien niet kent) weet in welke 
straat je woont. Weet dat je op Hyves alle privacygevoelige informatie altijd 
kunt afschermen via ‘’Mijn menu > Privacy’’ zo bepaal je zelf wie wat kan zien.

Stelling 8: Stoere Sofie: Ik hou er wel van om gewaagde foto’s 
van mezelf als profielfoto te kiezen.
Toelichting: Hyves biedt veel leuke mogelijkheden maar brengt ook een hoop 
verantwoordelijkheden met zich mee (terug te lezen in de gebruiksvoorwaarden op 
www.hyves.nl/gebruiksvoorwaarden). 
Zo is bijvoorbeeld elke Hyver verantwoordelijk voor de content die hij of zij plaatst. 
Zorg altijd dat de foto’s die je op Hyves plaatst, zorgvuldig zijn gekozen en zijn 
afgeschermd voor een bepaalde groep. Je wilt namelijk niet dat je foto zomaar 
wordt overgenomen of door anderen wordt doorgestuurd.



44

Thema: Betrokkenheid van ouders
Stelling 9: Stoere Sofie: Mijn ouders weten niet van mijn gedrag op Hyves af. 
Dat is maar goed ook!
Toelichting: Het is belangrijk dat ouders weten wat hun kinderen op internet doen. 
Ouders weten vaak lang niet alles wat er mogelijk is en kinderen vaak wel. 
Moedig kinderen daarom aan om met hun ouders te praten over hun online 
leefwereld. Welke websites vinden zij leuk, welke vrienden hebben zij online. 
Zo kunnen de ouders de kinderen ook opvangen wanneer zich een 
vervelende situatie zich voordoet.
Misschien kunnen zij hun ouders zelfs nog wel wat leren! 
Bijvoorbeeld het maken van een profiel op Hyves.
Tips voor ouders en Hyves kun je ook terugvinden op www.hyves.nl/ouders 

Stelling 10: Toffe Tim: Mijn ouders hebben mijn wachtwoord van Hyves. 
Ik vind dat zij alles over mijn gedrag op Hyves mogen weten.
Toelichting: Je hebt natuurlijk wel recht op je eigen privacy. 
Je wachtwoord hoeft dus niet iedereen te weten.
Goed om te weten: Hyves kan wachtwoorden wegens privacyredenen niet zien. 
Je ouders kunnen dus niet achter je rug om gegevens opvragen van je profiel. 
Probeer daarom altijd ouders te betrekken in het Hyves-gedrag.
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Werkblad 9: Stoere Sofie en Toffe Tim
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Les 9: Community management (Hyves Angels)

Doelstelling
+ De leerlingen kennen de belangrijkste risico’s van het gebruik van Hyves en 
 weten hoe zij die kunnen vermijden.
+ De leerlingen weten hoe zij efficiënt kunnen handelen in een 
 probleemsituatie op Hyves.

Materiaal
+ Werkblad 10: Community management van Hyves (Hyves Angels)

Opdracht
+ Verdeel de klas in kleine groepjes, bij voorkeur met alleen maar meisjes of jongens. 
+ Deel werkblad 10 uit en vertel dat de vragen afkomstig zijn van de helpdesk van   
 Hyves en zijn ingezonden door echte jongens en meisjes. 
 Geef tegelijkertijd aan dat wanneer zij zelf problemen hebben op Hyves zij dit al  
 tijd kunnen melden via www.hyves.nl/help 
 Vertel ook dat de Hyves Angels de medewerkers van de helpdesk van Hyves zijn. 
 Zij beantwoorden de vragen die elke dag binnenkomen.
+ Laat de leerlingen in groepjes een antwoord formuleren voor enkele vragen, 
 een antwoord dat op de website van Hyves kan worden gepubliceerd. 
 Laat de jongensgroepjes een meisjesvraag beantwoorden en omgekeerd. 
+ Laat vervolgens elk groepje hun antwoord op een vraag presenteren en toelichten.

Nabespreking
+ Heb je al van dergelijke situaties gehoord? Heb je zelf zoiets meegemaakt?
+ Wat zou jij doen in deze situatie?
+ Had het probleem voorkomen kunnen worden? Hoe?
+ Wat vind je van de gegeven antwoorden? Wat zou je nog kunnen toevoegen?
+ Welke tips kan je geven aan de persoon die de vraag stelde?

Extra
Je kunt de kinderen eventueel zelf ook een vraag laten bedenken en die laten in-
sturen via www.hyves.nl/help. Je hoeft hiervoor geen Hyves-profiel te hebben, wel 
een e-mailadres waar het antwoord op de vraag naar toe kan worden gestuurd.

De 6 situaties op werkblad 10 zijn realistische voorbeelden van vragen die wekelijks 
bij Hyves binnenkomen. Per situatie kun je hieronder een toelichting vinden over hoe 
wij omgaan met deze situaties. Je kunt ook bij les 7 terugkijken, daar vind je ook 
nog het een en ander aan informatie.

Situatie 1: 
Op Hyves kun je profiel niet worden gehackt. Filmpjes op YouTube waarin beweerd 
wordt dat je Hyves kunt hacken berusten niet op de waarheid.
Hyves heeft namelijk zelf hackers in dienst die ervoor zorgen dat de veiligheid 
van de website ten alle tijden gegarandeerd is.
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Wanneer je profiel ‘‘gehackt’’ is, is er niet voorzichtig met de inloggegevens om 
gegaan. Zo kan het bijvoorbeeld gebeuren dat iemand zijn wachtwoord van Hyves 
(of van het e-mailadres waar post van Hyves op aan komt) met iemand anders heeft 
gedeeld, hij niet heeft uitgelogd toen hij op een openbare computer had ingelogd of 
dat zijn wachtwoord zo makkelijk was dat het door iedereen geraden kon worden.
Mocht een situatie zich voordoen dan kan Hyves je gelukkig altijd helpen. Ga naar 
de helppagina van Hyves (www.hyves.nl/help) en zoek onder de categorie ”Privacy, 
pesten en Spam’’ het antwoord op voor wanneer je profiel gehackt is.
In dit antwoord lees je dat je Hyves je gebruikersnaam, een nieuw e-mailadres en een 
kopie van een geldig legitimatiebewijs moet toesturen. Hyves koppelt dan je nieuwe 
e-mailadres aan je profiel en op dat nieuwe e-mailadres kun je dan je wachtwoord 
weer opvragen.
Hyves kan helaas niet voor je achterhalen wie er misbruik heeft gemaakt van je 
profiel. De enige manier waarop je kunt achter kan komen is door naar de politie te 
gaan en aangifte te doen van computervredebreuk. Zij kunnen vervolgens 
achterhalen wie dit gedaan zou hebben.
Zorg altijd dat je voorzichtig met je gegevens omgaat en je wachtwoorden 
regelmatig wijzigt. Voor meer tips kun je kijken op www.hyves.nl/veilighyven 

Situatie 2
Het komt op Hyves wel eens voor dat er iemand een nepprofiel aanmaakt 
van iemand anders. 
Je kunt dit bij Hyves melden door te mailen via de helppagina; www.hyves.nl/help 
Kies daar vervolgens voor de categorie ‘’Privacy, Pesten en Spam’’ en zoek 
het antwoord over het nepprofiel op. 
Je leest daar dat we een aantal dingen van je nodig hebben om het profiel te 
verwijderen. Je moet de URL naar het profiel meesturen (dan weten we om welke 
pagina het gaat) en een kopie van een geldig legitimatiebewijs (zo weten we zeker 
dat jij bent wie je zegt dat je bent). Binnen 24 uur zal het profiel dan van 
Hyves verwijderd zijn.
Je kunt het nepprofiel ook laten verwijderen via de ‘’Dit is niet OK’’-knop. 
Let wel op: je moet meerdere malen met verschillende profielen op ”Dit is niet OK’’ 
klikken voordat de pagina offline gaat.

Situatie 3
Hyves krijgt ook wel eens berichten van bezorgde ouders die graag hun kinderen 
willen 
helpen met hyven. Hyves heeft daarom een aparte pagina gemaakt op 
www.hyves.nl/ouders.
De kinderen kunnen verwijzen naar die pagina of zij kunnen zelf tips bedenken 
die geschikt zijn.
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Situatie 4
Op Hyves zijn ook fotografen actief. Zij kunnen daar namelijk meteen zien of 
iemand geschikt is of niet. Helaas zijn er ook fotografen die zich voordoen als 
fotograven maar dat eigenlijk niet zijn. Wanneer iemand wordt aangesproken door 
zo’n fotograaf dan horen we dat graag via www.hyves.nl/help Wij kunnen de Hyver 
dan aanspreken op zijn of haar gedrag en eventuele andere maatregelen nemen. 
Verder raden we ook altijd aan om het profiel van de fotograaf te blokkeren 
zodat hij je niet meer lastig kan vallen. Blokkeren kan door naar het profiel van de 
fotograaf te gaan en in het linker menu te klikken op ”(De)Blokkeren’’. 
Zo kan de fotograaf geen contact meer mer je kan opnemen.

Situatie 5 
Op Hyves mag je volgens de gebruiksvoorwaarden alleen content plaatsen van 
andere personen dan jezelf als deze personen hier toestemming voor 
hebben gegeven.
Als je geen toestemming hebt gegeven om de foto op Hyves te plaatsen moet de 
Hyver de foto verwijderen.
Het gebeurt wel eens dat de persoon die de foto op Hyves heeft geplaatst, 
de foto niet wil verwijderen. Ook dan kun je Hyves via www.hyves.nl/help mailen. 
Kies voor de categorie ‘’Privacy, Pesten en Spam’’ en mail ons daar je verhaal. 
Zorg dat je de URL van de pagina met de foto meestuurt zodat we kunnen zien wat 
je bedoelt. Soms hebben we een kopie van een geldig legitimatiebewijs van je nodig.
 Let op: foto’s waar je niet herkenbaar op bent (bijvoorbeeld alleen je oor, 
een stukje van je arm of je schoenen) die kunnen wij niet verwijderen.

Situatie 6
Wanneer iemand een publieke hyve van iemand aan heeft gemaakt dan kunnen we 
die verwijderen. Via www.hyves.nl/help in de categorie ”Privacy, Pesten en Spam’’ 
kunnen zij URL van de pesthyve toesturen.
Aan de hand van de URL kunnen we de publieke hyve meteen verwijderen.
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Werkblad 10: 
Community management van Hyves (Hyves Angels)
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Les 10: De Hyves-quiz

Doelstelling
De leerlingen begrijpen de risico’s van Hyves en weten hoe zij er mee om moeten 
gaan.
De leerlingen kennen de regels voor communicatie op Hyves

Materiaal
Werkblad 11: De Hyves-Quiz

Opdracht
Deel de kinderen werkblad 11 uit.
Vraag of zij de quiz individueel invullen, je mag dus niet overleggen. 
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Achtergrondinformatie 

In 2004 is Hyves begonnen als een kleinschalig netwerk dat binnen 10 maanden 
uitgroeide naar ruim 1 miljoen leden. 
Deze leden waren in de eerste fase over het algemeen studenten. 
Later voegde zich steeds meer mensen bij Hyves en hebben we op dit moment een 
zeer gevarieerd ledenbestand. De gemiddelde leeftijd van de Hyver is 30 jaar.

Een aantal cijfers op een rijtje
Op dit moment zijn er op Hyves 11,2 miljoen profielen te vinden. Van deze profielen 
is er 9,4 miljoen afkomstig uit Nederland. De gemiddelde Hyver heeft 101 vrienden.
Op Hyves komen elke maand 7,7 miljoen unieke bezoekers. 
Per dag zijn er gemiddeld 2,8 miljoen unieke bezoekers op Hyves. (ComScore)

Ongeveer 8 % van alle tijd die er in Nederland op internet wordt doorgebracht is op 
Hyves (ComScore). Per dag worden er ongeveer 800.000 nieuwe foto’s geupload en 
worden er ruim 100 miljoen foto’s door Hyvers bekeken. 
Dat zijn er 1,1150 per seconde!

Naast foto’s bekijken en uploaden is chatten ook populair. Er worden per dag ruim 
7,2 miljoen chatberichten verzonden. 
Elke dag worden er ook ruim 550.000 WieWatWaar’s geplaatst.

Hyves biedt sinds 2010 ook games aan. In samenwerking met Spil Games is Hyves 
Games (http://www.hyves.nl/games) geïntroduceerd. Per maand spelen ruim 
4,2 miljoen gamers daar spellen zoals Happy Harvest en Walhalla Bingo. 
Het spel Pet Party is vooral erg populair onder de jeugd.

In de onderstaande infographic zie je het jaar 2010 van Hyves terug in cijfers:
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Omdat op Hyves minderjarigen actief zijn heeft Hyves een aantal passende 
maatregelen genomen die wettelijk gezien (nog) niet verplicht zijn. 
Hyves nam de maatschappelijke verantwoording om een aantal aanpassingen 
te maken voor minderjarigen.

Profielen minderjarige niet zichtbaar
Profielen van Hyvers jonger dan 16 jaar zijn automatisch alleen zichtbaar voor 
”Alleen vrienden’’. Op die manier heeft een minderjarige een beschermde 
omgeving waarin hij Hyves kan verkennen.
Wanneer de Hyver zich competent genoeg voelt kan hij de zichtbaarheid naar 
eigen behoefte aanpassen. 
Hyves controleert de aanpassingen die een minderjarige Hyver doet niet maar biedt 
wel tips en hulp. Tips zijn terug te vinden op www.hyves.nl/veilighyven en hulp op 
www.hyves.nl/help/ 

Reclame voor 12 jaar en jonger
Kinderen van 0 t/m 12 jaar zullen bepaalde reclames niet te zien krijgen. 
Zo zijn bijvoorbeeld snoep- en frisdrankreclames niet zichtbaar voor deze groep.
We hebben deze beslissing genomen omdat er uit verschillende onderzoeken bleek 
dat reclame voor snoep en frisdrank schadelijk kunnen zijn voor kinderen. 
Per reclames wordt de afweging gemaakt voor welke doelgroep deze wel of niet 
geschikt is.

Tip: Omdat Hyves advertenties op leeftijd richt, is het belangrijk dat je de juiste 
leeftijd invult. Wanneer je een minderjarige wilt beschermen door de leeftijd te 
wijzigen naar een hogere leeftijd, bestaat het risico dat het kind in aanraking komt 
met informatie die niet geschikt is voor zijn of haar leeftijdscategorie.

Ouders op Hyves
Vanuit ouders krijgen wij vaak vragen over hoe zij hun kind het beste kunnen 
begeleiden op Hyves. 
We hebben daarom samen met de stichting Mijn Kind Online een aantal tips 
beschreven op www.hyves.nl/ouders. Mijn Kind Online heeft een eigen uitgave 
uitgebracht, ‘’Mijn kind op Hyves’’ en ‘’Mijn puber op Hyves’’. 
Beide zijn te downloaden op www.mijnkindonline.nl/hyves 

Hier vind je een aantal die je aan ouders kunt doorgeven en die je wellicht ook kunt 
toepassen in de klas.

Tip 1: Hyve samen met je kind.
Meld je aan als vriend bij je kind zodat je kunt zien wie zijn/haar vrienden zijn. 
Praat over wat jij en je kind op Hyves doen, juist ook als ze gaan puberen en niet 
altijd zin hebben om erover te praten. Stel de goede vragen. 
Niet: Hyves-vriendschap stelt toch niks voor? Maar: wat is de leukste krabbel die je 
ooit hebt gehad van iemand? Of: hoe was het vandaag op Hyves, nog leuke krabbels 
gekregen? Zet, voor zover mogelijk, de computer op een plaats waar je zicht hebt op 
wat je kind doet en je makkelijker een gesprek kunt beginnen.
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Tip 2: Verdiep je in waar je kind online mee bezig is.
Je hoeft geen digitaal deskundige te zijn om te kunnen luisteren naar wat je kind 
online doet. Maar verdiep je wel in wat ze zien en meemaken. Op de volgende sites 
vind je tips: Mijn Kind Online en Mijn Digitale Wereld.

Tip 3: Bewaak de privacy van je kind en van anderen.
Het is aan te raden om het profiel van een kind eerst zichtbaar te maken voor 
‘’Alleen vrienden’’. Zo kan het kind in een veilige omgeving kennismaken met Hyves. Je kunt de 
privacyinstellingen via ‘‘Mijn menu > Privacy’’ . Via deze link kun je ook de andere gegevens (bi-
jvoorbeeld de woonplaats) afschermen. 

Accepteer verder geen uitnodigingen van Hyvers die je niet kent. Soms melden 
beroemdheden zich ook aan op Hyves maar die zijn niet altijd echt. Als je zeker wilt 
weten dat een beroemdheid echt is, kun je op www.hyves.nl/bh zien welke Bekende 
Hyvers er op Hyves te vinden zijn. Je kunt hen ook herkennen aan de tekst 
‘’Checked door Hyves Headquarters’’, bovenaan hun profiel.

 

Wees ook voorzichtig met de gegevens die je kind publiceert op Hyves. 
Bespreek samen wat jullie invullen. Als je in het echte leven op straat ook niet je 
telefoonnummer aan Jan en alleman wilt geven dan doe je dat op Hyves ook niet.
Publiceer daarom geen namen, adressen en telefoonnummers, etc. Je weet immers 
niet wat ermee gebeurd.
Omdat Hyves advertenties op leeftijd richt, is het belangrijk dat je de juiste leeftijd 
invult. Wanneer je een minderjarige wilt beschermen door de leeftijd te wijzigen 
naar een hogere leeftijd, bestaat het risico dat het kind in aanraking komt met 
informatie die niet geschikt is voor zijn of haar leeftijdscategorie

Tip 4: Maak duidelijke afspraken met je kind.
Spreek met je kind af hoe hij/zij Hyves gebruikt. Hoeveel tijd brengt je kind op Hyves 
door? Staan er onbekenden in zijn/haar vriendenlijst? 
Geef nooit je wachtwoord aan anderen, hoe betrouwbaar die vriend of vriendin ook 
is. Spreek af dat je een wachtwoord regelmatig wijzigt om misbruik te voorkomen.
Spreek niet met iemand af die je via Hyves hebt leren kennen. Als je dat wel doet, 
neem dan een volwassene mee of zoek op internet naar tips.
Ga netjes met elkaar om op Hyves, zoals je ook offline beleefd bent.
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Tip 5: Leer je kind om te gaan met ‘’niet OK-content’’.
Vertel je kind over het bestaan van flames (scheldberichten). Leg uit dat flames niet 
letterlijk genomen moeten worden en dat je er niet op moet reageren. Mochten er 
berichten staan die tegen het kind gericht zijn dan kun je dit altijd bij ons melden via 
www.hyves.nl/help (kies daar voor de categorie ”Privacy, Pesten en Spam’’).
Maak een schermafdruk (screenshot) als je een vervelende krabbel krijgt. 
Zo heb je later bewijs van wat er is gebeurd. 
Leg je kind ook uit dat wat er in kettingbrieven staat 9 van de 10 keer niet waar is. 
Soms worden er berichten verzonden over dat je gratis Goldmember kunt worden of 
dat je een bericht een aantal keer door moet sturen om je geliefde te zoenen, ervoor 
te zorgen dat Carlos niet onder je bed zit of dat je een schooldiploma kunt krijgen. 
Mocht je een vervelende kettingbrief krijgen of een bericht waar je niet zeker van 
bent of het echt is of niet, dan kun je dat altijd even bij ons checken door ons te 
mailen via www.hyves.nl/help. 

Tip 6: Maak je kind bewust.
Maak duidelijk dat de virtuele wereld soms een schijnwereld is. Met ander woorden: 
wat gepresenteerd wordt als echt, kan een verzinsel zijn. Wie zich voordoet als vrouw 
kan een man zijn. Wie zich voordoet als kind kan een volwassene zijn.
Accepteer daarom altijd alleen de mensen die je in het echte leven ook kent. 
Het kan riskant zijn om een onbekend persoon te accepteren omdat je niet zeker 
weet wie het écht is.

Tips voor kinderen.
Op de website van Mijn Kind Online is een uitgave te vinden over Hyves 
(www.mijnkindonline.nl/hyves). In deze uitgave worden een aantal tips voor kinderen 
genoemd die je hieronder kunt teruglezen.

Basisregels
+ Als je iets niet zou doen IRL (in real life), doe het dan ook niet op internet.
+ Ideaal is om elk uur achter de computer een pauze te nemen van 10 minuten.   
 Langer dan 2 uur achtereen is ongezond.

Registreren
+ Kies altijd een nickname. Geen enkele tiener doet het, maar we blijven het 
 aanbevelen. 
+ Kijk regelmatig of je gegevens in je account wilt aanpassen (o.a. bij Privacy).
+ Kies een ‘sterk’ wachtwoord: bestaande uit letters, cijfers en leestekens, 
 van minstens 8 karakters.
+ Geef je wachtwoord nooit aan anderen, hoe betrouwbaar die vriend of 
 vriendin ook is.

Privacy
+ Zet je Hyves-profiel op privé zodat alleen je vrienden het kunnen zien.
+ Geef zo min mogelijk gegevens weg via Hyves. Publiceer dus geen namen 
 (ook niet van school), adressen, telefoonnummers, wachtwoorden, beroepen, etc.  
 Je weet niet wat ermee gebeurd.
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+ Internet heeft een ijzeren geheugen. Houd er rekening mee dat alles wat je nu   
 erop zet, later nog ergens kan opduiken. Ook al denk je dat het weg is.
+ Je profielfoto kan altijd door iedereen worden gezien, 
 ook al staat je pagina op privé.
+ Zet geen gegevens van anderen op Hyves.
+ Plaats geen foto’s van anderen op Hyves zonder dat zij jou toestemming 
 gegeven hebben.
+ Publiceer nooit gegevens of foto’s waardoor toekomstige werkgevers je kunnen   
 afwijzen, zoals foto’s waarop je dronken lijkt. 

Contact
+ Accepteer alleen betrouwbare uitnodigingen, bij voorkeur alleen van 
 mensen die je goed kent.
+ Loop zo nu en dan eens door je vriendenlijst: hoort iedereen er nog bij? 
 Verwijder onbekenden
+ Bedenk dat profielen op Hyves fake kunnen zijn, ook die van ‘’Bekende Nederlanders’’.
+ Blijf aardig en eerlijk. Negeer gescheld, discriminatie, discriminatie en seksuele   
 toespelingen. Kwets of beledig anderen niet, hoe grappig het ook lijkt. Begin geen  
 haatgroep, post geen lompe krabbels, tikken, berichten of bedreigingen. Miljoenen  
 mensen lezen met je mee: je acties kunnen verstrekkende gevolgen hebben.
+ Laat je niks wijsmaken en ga niet in op mooie beloften, bijvoorbeeld van 
 modellenscouts. Op internet is niets wat het lijkt.
+ Spreek niet af met iemand die je via Hyves hebt leren kennen. En als je het toch   
 doet, neem dan altijd iemand mee, spreek af op een plek waar veel mensen zijn en  
 laat thuis weten waar je bent.

Juridisch
+ Zet geen professionele foto’s op je profiel. Enige tijd terug moest een jongen 
 duizenden euro’s schadevergoeding aan een fotograaf betalen omdat hij een foto  
 van beroemdheid had gebruikt.
+ Netjes erbij zetten wie de foto heeft gemaakt, is niet voldoende. Je moet ook 
 toestemming vragen aan de fotograaf (en die krijg je meestal alleen als je ervoor betaalt).
+ Tot 14 jaar zijn je ouders juridisch aansprakelijk voor alles wat jij doet. 
 (Dus als jij iets fout doet, moeten zij betalen).

Omgangsvormen
+ Wees alert en attent: door een positieve instelling, vriendelijk doen en 
 complimentjes uitdelen, maak je je geliefd op Hyves, net als in het echte leven.
+ Reageer een beetje vlot op krabbels en berichtjes. Als je te lang wacht, 
 kan dat ongeïnteresseerd en dus onvriendelijk overkomen.

Misbruik
+ Maak een schermafdruk (screenshot) als je een vervelende krabbel krijgt, of op een  
 andere manier lastig wordt gevallen. Zo heb je later bewijs van wat er is gebeurd,  
 ook als de krabbel wordt weggehaald.
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Woordenlijst

A.
Aanmelden: Via www.hyves.nl kunnen kinderen een profiel aanmaken door op de 
button ”Gratis aanmelden’’ te klikken. Wanneer de kinderen jonger dan 16 
zijn dienen zij wel toestemming te krijgen van hun beide (pleeg)ouders.

Adverteren: Op Hyves staan verschillende advertenties. 
De advertenties zijn leeftijdsgebonden dus kinderen onder de 18 zullen bijvoorbeeld 
nooit alcoholreclames zien. Ook zijn frisdrank- en snoepreclames niet zichtbaar voor 
kinderen onder de 12.

Artiest (artiestenstatus): Als je zelf muziek maakt kun je op Hyves een 
artiestenstatus krijgen. Dan kun je op je profiel een playlist maken die andere 
Hyvers dan kunnen beluisteren.

Hyves Afrekenen: Via Hyves kun je nu ook betalen. 
Zo kun je gemakkelijk bij Pathé Bioscopen een kaartje kopen. 
Meer informatie kun je vinden op www.hyves.nl/afrekenen

B.
Bekende Hyvers: Er zijn een heleboel bekende Nederlanders op Hyves. 
Je kunt precies zien wie er allemaal lid is als je naar www.hyves.nl/bh gaat.

Blocklist: Wanneer je lastig wordt gevallen door iemand anders kun je die Hyver 
blokkeren. Hij kan dan geen contact meer met je opnemen.
Ga hiervoor naar het profiel van de persoon die je wilt blokkeren. Klik in het linker 
menu (onder de profielfoto) op ‘’(De)Blokkeren’’ om de persoon te blokkeren.

Blogs: Op Hyves kun je ook een blog schrijven. Dat is een verhaaltje wat je graag 
kwijt wilt.

Buddypoke: Bij Buddypoke kun je je eigen avatar maken en zo met vrienden elkaar 
poken. Buddypoke vind je terug op je profiel onder het kopje ‘’Gadgets’’, rechtsonder 
op je profiel.

Buzz: Buzz op de homepage is een overzicht van alle activiteiten van je vrienden op 
Hyves: reacties/respects op foto’s, blogs, nieuwe vriendschappen, vrienden die 
lid worden van publieke hyves, nieuwe foto’s, WieWatWaar, events, tips, etc. 
Je kunt zo precies zien wat je vrienden aan het doen zijn.
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C.
Chatten: Op Hyves kun je chatten met je vrienden of met andere Hyvers. 
Via www.hyves.nl/hyvesdesktop zie je precies wie er online is. 
Door een vriend aan te klikken kun je chatten.

Cyberpesten: Cyberpesten zijn pesterijen die zich afspelen op internet en ook op 
Hyves kunnen voor komen.

E. 
E-mailadres: Om een profiel aan te maken op Hyves hebben we een e-mailadres 
nodig. Op je e-mailadres ontvang je ook e-mail van Hyves. 
Bijvoorbeeld wanneer je een nieuwe krabbel hebt gehad.

Events: Wanneer je naar een leuk feest gaat of een tof concert dan kun je een event 
aanmaken. Als er meer Hyvers naar ditzelfde event gaan kunnen die zich aanmelden 
en zo kun je precies zien wie er allemaal komen.

Exclusieve pimps: Als je een betaald lid (Goldmember) bent van Hyves dan kun je 
speciale exclusieve pimps maken voor je beste vriend of je voetbalteam. Ook kun je 
bijvoorbeeld een leuke tekstballon op je profiel plaatsen om bezoekers welkom te 
heten. 

F.
Foto’s: Op Hyves worden elke dag ongeveer 1 miljoen foto’s geupload. 
Als je foto’s upload komen die in een album en je kunt van het album 
instellen wie de foto’s mag zien.

G.
Gadgets: Gadgets staan rechtsonder op je profiel. Je kunt bijvoorbeeld een filmpje 
van YouTube plaatsen als een Gadget of een leuk spelletje. 

Games: Op www.hyves.nl/games kun je allerlei spelletjes spelen. Dat kan alleen, 
maar ook tegen je vrienden of tegen andere Hyvers. 
Hyves Games is in samenwerking met Spil Games ontstaan.

Gebruikersnaam: Je gebruikersnaam is de naam die je gebruikt om in te loggen op 
Hyves. Je gebruikersnaam kun je ook weer terugvinden in de link van je profiel.
Bijvoorbeeld: http://jouwgebruikersnaam.hyves.nl, ‘’jouwgebruikersnaam’’ is dan de 
gebruikersnaam van de Hyver.

Gebruiksvoorwaarden: Wanneer je een profiel bij Hyves aanmaakt moet je de 
gebruiksvoorwaarden accepteren. Dit zijn de regels van Hyves. 
Op www.hyves.nl/gebruiksvoorwaarden kun je ze lezen. 
Op www.hyves.nl/gebruiksvoorwaarden/kort kun je een beknopte versie vinden.
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Goldmembers: Je kunt bij Hyves ook betalen voor extra’s op je profiel. Je krijgt dan 
allerlei leuke nieuwe dingen. Bijvoorbeeld een tekstballon op je profiel, je kunt meer 
vrienden toevoegen en je kunt zien wie er op je profiel kijkt.
Op www.hyves.nl/goldmember kun je alle voordelen terugvinden. 

Groepsbericht: Als je lid bent van een publieke hyve kun je een groepsbericht 
krijgen met leuke informatie over de hyve waar je lid van bent.
Als je groepsberichten ontvangt die niets te maken hebben met de hyve waar je lid 
van bent geworden, kun je dit melden via www.hyves.nl/help

H.
Help: Soms heb je een vraag of een probleem op Hyves waar je niet helemaal uit 
komt. Je kunt Hyves dan een mail sturen zodat zij je kunnen helpen. 
Op www.hyves.nl/help vind je een heleboel antwoorden. Staat jouw antwoord er niet 
bij? Klik dan op het antwoord dat het meest bij jouw vraag past en dan verschijnt er 
een button met ‘’Mail ons je vraag!’’ en dan kun je mailen.

Hyven: Hyven is wat je doet op Hyves. Een werkwoord dus. 
Het staat zelfs in de digitale Van Dale!

Hyves: Zes jaar geleden is Hyves opgericht door Koen Kam, Floris Rost van 
Tonningen en Raymond Spanjar. Zij wilden graag een Nederlandse netwerksite 
oprichten en kwamen met Hyves.
Hyves komt van het Engelse woord ‘’beehive’’, wat bijenkorf betekent. 

Hyves Angels: De Hyves Angels (ook wel Community Managers) zijn de meiden en 
jongens die er voor zorgen dat er elke dag ruim honderden vragen worden beant-
woord. Zij helpen je graag met je probleem en zorgen voor een passende oplossing.

Hyves dekstop: Dit is een programma dat een klein beetje lijkt op MSN. Je kunt 
hier precies zien wie van je vrienden online zijn en meteen met hun chatten.
Je kunt de Hyves Desktop downloaden op www.hyves.nl/hyvesdesktop 

Hyves Team: Bij Hyves werken ongeveer 160 mensen van wel 14 verschillende 
nationaliteiten. Nieuwsgierig wie er allemaal bij Hyves werken? 
Dan kun je kijken op www.hyves.nl/about/team 

Hyver: Wanneer iemand een profiel heeft op Hyves, dan ben je een Hyver.

I.
Inbox: In je inbox komen al je privéberichten en notificaties binnen. 
Het lijkt op je e-mailinbox maar dan alleen voor je Hyvesberichten. 

Instellingen: Op Hyves kun je een heleboel zelf instellen. Zo kun je kiezen wie jouw 
profiel mag zien, wie jouw achternaam mag zien, enzovoorts. 



62

K.
Kaartenservice: Via Hyves kun je ook een echt kaartje sturen naar iemand. 
Ga naar www.hyves.nl/kaartje om te zien hoe dat allemaal werkt.

Kadoshop: Je kunt op Hyves ook online cadeautjes bestellen. 
Dit kan via www.hyves.nl/kado

Krabbel: Een krabbel is een bericht dat je kunt achterlaten op het profiel 
van een Hyver.

M.
Mobiel hyven: Voor de iPhone, BlackBerry en Andriod hebben we een applicatie 
ontwikkeld waarmee je kunt hyven op je telefoon. Meer informatie kun je hierover 
vinden op www.hyves.nl/mobiel.

Muziek: Op Hyves kun je muziek luisteren en kun je, als je een artiestenstatus hebt, 
ook je eigen muziek uploaden.

Hyves Mobile: Sinds kort kun je ook bellen met een abonnement van Hyves. 
Voor meer informatie kun je kijken op www.hyvesmobile.nl 

N.
Nickname: Een nickname is een naam die je zelf bedenkt voor je profiel op Hyves. 
Ook wel je gebruikersnaam of weergegeven naam. 

Niet ok: Op elke pagina kun je in het linker menu een knop vinden met de titel 
”Dit is niet OK’’. Je kunt hier op klikken wanneer je iets hebt gevonden wat volgens 
de regels van Hyves niet toegestaan is. 
Als genoeg mensen op deze knop klikken, wordt de pagina offline gehaald en gaat 
Hyves kijken of verwijderd moet worden.

Notificaties: Een notificatie kun je ontvangen wanneer er iets is gebeurd op of met 
jouw profiel. Bijvoorbeeld een nieuwe vriend die zich aanmeld, een krabbel die je 
hebt gehad of wanneer er iemand jarig is.

Nu in Nederland: Je kunt op www.hyves.nl/nu precies zien over welke dingen de 
Hyvers veel aan het praten zijn. Die noemen we ook wel ‘’trending topics’’. 

P.
Pimpen: Je kunt je profiel op Hyves een persoonlijk tintje geven door je profiel te 
pimpen. Je kunt dan een achtergrondfoto instellen of een leuk lettertype kiezen. 

Polls: Op Hyves kun je ook een poll uitzetten. 
Zo kun je peilen wat Hyvers van iets vinden.
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Privacy: Op Hyves kun je een heleboel dingen afschermen. Je bepaalt dus zelf wat 
iemand wel of niet ziet.
Daarnaast hebben we een extra maatregel getroffen voor Hyvers die minderjarig zijn; 
wanneer iemand zich aanmeldt die is jonger dan 16, dan is automatisch het profiel 
zichtbaar voor ‘’Alleen vrienden’’.  

Privéberichten: Dit zijn berichten die je naar een andere Hyver kunt sturen zonder 
dat iemand anders kan meelezen. Privéberichten kun je altijd terugvinden in je inbox.

Profiel: Wanneer je lid wordt van Hyves krijg je een profiel. 
Hier kun je allerlei dingen over jezelf vertellen, andere Hyvers kunnen berichtjes 
bij je achterlaten en je kunt vrienden toevoegen.

Profielfoto: Je profielfoto staat op je profiel aan de linkerkant. 
Hiermee geef je een gezicht aan je profiel.

Publieke hyves: Publieke hyves zijn fanpagina’s waar je lid van kunt worden. 
Zo heb je een ‘’ik-schijn-altijd-boos-te-kijken-hyve’’, een ‘’ik-eet-graag-pizza-hyve’’ 
en natuurlijk de ‘’Oranje-fan-hyve’’.
Publieke hyves worden door Hyvers ook wel eens ‘’hyves’’ genoemd. 
Je bent dan lid van een hyve.

R.
Relatiestatus: Op Hyves kun je aangeven wat voor relatiestatus je hebt. 
Je bent niet verplicht om dit in te vullen.

S.
Screenshot: Een screenshot is een manier om in 1 keer een afdruk te maken van je 
scherm. Zo kun je bijvoorbeeld bewijs verzamelen wanneer je aangifte wilt doen bij 
de politie.
Klik op de onderstaande link voor een uitleg met plaatjes:
Windows: http://www.byte.nl/docs/Screen-Shot-Maken.html
Mac: http://www.appletips.nl/screenshots-maken/

Smileys: Op Hyves kun je ook je gevoel uiten door een smiley te sturen. 
We hebben ruim 500 smileys en als je Goldmember bent heb je er nog eens 200 extra.

Sporen: Wanneer je je spoor aan hebt staan kunnen Goldmembers zien dat je hun 
profiel hebt bezocht. Je spoor staat standaard uitgeschakeld dus alleen wanneer je 
dit zelf wijzigt kunnen anderen zien dat je hun profiel hebt bekeken.

Spots: Op een foto kun je iemand spotten. Wanneer je bijvoorbeeld een foto waar 
je beste vriend en jij op staan dan kun je hem spotten op de foto. 
Zo weet hij meteen dat je een foto van hem hebt geplaatst.
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Statistieken: Wanneer je Goldmember bent kun je ook statistieken zien van de 
bezoekers van je profiel. Bijvoorbeeld hoeveel procent mannen of vrouwen je profiel 
bezoeken, uit welke plaatsen zij komen, enzovoorts.

T.
Tekstballon: Bovenaan je profiel kun je, als je Goldmember bent, een tekstballon 
plaatsen om de bezoeker welkom te heten op je profiel met een persoonlijke 
boodschap.

Tikken: Wanneer je een kort berichtje naar een vriend kunt sturen kun je dat doen 
door middel van een tik. Tikken vind je terug onder de 9 vrienden op je profiel.

Hyves TV: Met Hyves TV kun je tijdens het hyven blijven kijken naar de Youtube-
filmpjes en RTL-gemist-uitzendingen. Op www.hyves.nl/tv vind je meer informatie.

U.
URL: URL wordt ook wel een ‘’link’’ genoemd. De URL vind je altijd terug in de 
adresbalk. Wanneer je op een Hyves-pagina bent en je kijkt in de balk waar je 
normaal gesproken www.hyves.nl intypt, dan zie je daar de URL staan van de 
Hyves-pagina. De URL ziet er vaak uit als http://jouwgebruikersnaam.hyves.nl 

V.
Veilig hyven: Veilig hyven vinden wij bij Hyves heel erg belangrijk. We hebben 
daarom een aantal veiligheidstips opgesteld die je kunt terugvinden op 
www.hyves.nl/veilighyven.
We hebben ook een pagina speciaal voor ouders. Zij kunnen daar tips vinden over 
hoe zij kun kind het beste kunnen begeleiden tijdens het hyven; www.hyves.nl/ouders

Vrienden: Wanneer je een profiel op Hyves hebt kun je allemaal vrienden 
toevoegen zodat je op de hoogte kunt blijven van alles wat zij doen.
Dit kunnen vrienden zijn die je in het echt kent of vrienden die je op internet hebt 
leren kennen.

W.
Wachtwoord: Je wachtwoord en je gebruikersnaam gebruik je op Hyves om in te 
loggen zodat je toegang hebt tot je gegevens. Wees altijd voorzichtig met je 
wachtwoord en zorg dat je hem aan niemand geeft en regelmatig wijzigt. 
Voor meer tips kun je kijken op www.hyves.nl/veilighyven

WieWatWaar: Dit is een manier om aan iedereen te laten weten wat je aan het 
doen bent of wat je voelt. Je WieWatWaar staat bovenaan je profiel en noemen we 
ook wel WWW.
Wisselfoto: Als je een Goldmembership hebt kun je instellen dat je meerdere 
profielfoto’s hebt die om de beurt verschijnen.



65

Z.
Zichtbaarheid: Op Hyves kun je van bijna alles instellen wie wat mag zien. 
Via ‘’Mijn menu > Privacy’’.
Instellingen waar je voor kunt kiezen zijn: Niemand, Alleen vrienden, 
Vrienden van vrienden, Hyvers of Iedereen.

Zoekmachine: Op Hyves kun je via de zoekmachine ook andere Hyvers vinden. 
Ook kun je zoeken naar publieke hyves, spots, bedrijven, scholen, muziek, 
verenigingen en tags.
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Extra informatie

Meer informatie over Hyves

http://www.hyvesblog.nl: Alle nieuwtjes over Hyves vind je op deze pagina.

http://hyves.nl/help: voor alle vragen, tips en klachten over Hyves.

http://www.hyves.nl/ouders:  Tips voor ouders om hun kinderen te 
  begeleiden tijdens het hyven.

http://www.hyves.nl/veilighyven: Tips over het veilig gebruik van Hyves

http://www.hyves.nl/over: Algemene informatie over Hyves.

http://www.hyves.nl/over/lecture: Informatie voor spreekbeurten

http://www.hyves.nl/over/team: Hier kun je zien wie er allemaal bij Hyves werken.

Tips voor scholen en leerkrachten

+ http://diplomaveiliginternet.kennisnet.nl: Het lespakket Diploma Veilig Internet   
 leert leerlingen om te gaan met de mogelijkheden en risico’s van internet.
+ http://www.i-respect.nl: Deze website heeft verschillende lessen over 
 omgangsvormen op internet voor het onderwijs.
+ http://www.internetsoa.nl: Deze website bevat veel informatie en materiaal over  
 het onderwerp seks en internet. 
+ http://www.kinderconsument.nl: Hier kun je informatie vinden over ouderavonden  
 die op jouw school georganiseerd kunnen worden over het thema mediawijsheid.
+ http://www.medialessen.nl: Medialessen bevat gratis te downloaden lessen 
 over media.
+ http://www.mediarakkers.nl: Op zoek naar ander lesmateriaal over mediawijsheid?  
 Bijvoorbeeld over Sms’en? Bekijk op de website het aangeboden lesmateriaal.
+ http://www.mediawijzer.net: Mediawijzer.net is een expertisecentrum dat de 
 activiteiten van verschillende organisaties op het gebied van mediawijsheid   
 verbindt en de samenwerking bevordert.
+ http://www.mijndigitalewereld.nl: Mijn digitale wereld is opgezet door 
 Digivaardig & Digibewust. Op deze website vind je een schat aan informatie wat  
 betreft kinderen, internet en veiligheid.
+ http://www.nomc.nl: Meer doen met mediawijsheid op school? Word dan 
 Nationaal Media Coach en zorg voor een goede dosis kennis op jouw school. 
 Op de website vind je meer informatie en tips over deze opleiding.
+ http://onlineworkshops.kennisnet.nl/mediawijsheidpo: Online workshop 
 mediawijsheid voor docenten.



67

+ http://www.sensoa.be/downloadfiles_shop/kinderen_in_cyberland_nl.pdf: 
 Deze Belgische organisatie heeft een gelijke methode opgezet waarin meer wordt  
 ingehaakt op de ervaringen die kinderen kunnen opdoen met 
 seksueel getinte content. 
+    http://www.spicylemon.nl/gastlessen: Spicylemon heeft voor het primair onderwijs een   
 lesprogramma ontwikkeld dat kinderen bewust maakt van risco’s van het internet.
+ http://www.thatsnotcool.com: Een Engelse website met filmpjes over cyberpesten en gedrag     
 op internet. 
+ http://www.thinkbeforeyoupost.nl: Een Nederlandse campagne in samenwerking  
 met MSN om gebruikers bewust te maken van de informatie die zij op internet 
 plaatsen.

Tips voor ouders

+ http://www.internetsoa.nl: Deze website bevat veel informatie en materiaal over  
 het onderwerp seks en internet.
+ http://www.mediaopvoeding.nl: Tik in de zoekbalk op de website het woord   
 ”Hyves’’ in en dan komen er verschillende vragen uit die beantwoord zijn door   
 deskundigen.
+ http://www.mediawijzer.net: Mediawijzer.net is een expertisecentrum dat de 
 activiteiten van verschillende organisaties op het gebied van mediawijsheid   
 verbindt en de samenwerking bevordert.
+ http://www.mijndigitalewereld.nl: Mijn digitale wereld is opgezet door 
 Digivaardig & Digibewust. Op deze website vind je een schat aan informatie wat  
 betreft kinderen, internet en veiligheid.
+ http://www.mijnkindonline.nl: Alles over kinderen, opvoeden en internet. 
 Zij hebben ook een speciale Hyves-editie op www.mijnkindonline.nl/hyves
+ http://www.thinkbeforeyoupost.nl: Een Nederlandse campagne in samenwerking  
 met MSN om gebruikers bewust te maken van de informatie die zij op internet   
 plaatsen.
+ http://www.veiliggamen.nl: Hier vind je tips over veilig gebruik van games.
 http://www.veiliginternetten.nl: De overheid heeft een campagne opgestart 
 waarbij zij de bevolking willen informeren over veiligheid om internet.

Tips voor kinderen

+ http://www.helpwanted.nl: Op deze website kunnen kinderen melding maken   
 wanneer zij online zijn lastiggevallen op een chatwebsite, MSN of ander platform.
+ http://www.kindertelefoon.nl: Merk je dat je kind veel behoefte heeft aan een   
 luisterend oor? Ga dan naar de website van de kindertelefoon.
+ http://www.pestweb.nl: Deze website biedt kinderen hulp op het moment dat zij  
 gepest worden.
+ http://www.vraaghetdepolitie.nl: Heb je vragen die je wilt stellen aan de politie?  
 Dat kan hier.
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Beeldmateriaal voor de lessen:
Hieronder vind je een aantal YouTube-fragmenten die aansluiten bij de inhoud van 
de lessen.

Stanislav
De overheid heeft enige tijd terug samen met 
Hyves een campagne gevoerd over privacy. 
Wanneer je dit filmpje keek zag je je eigen ge-
gevens voorbij komen die niet waren 
afgeschermd. Hier zie je een voorbeeld.
Link: http://www.youtube.com/
watch?v=VbvHPrzqto0
Zoekwoorden: Stanislav strikes again.

Think before you post
Een Engels filmpje van de campagne 
‘’Think before you post’’ waarin de gevaren 
van het delen van informatie 
worden benadrukt. Link: 
http://www.youtube.com/watch?v=4w4_Hrwh2XI
Zoekwoorden: Think before you post

Waar is Chrisje?
In dit filmpje van Digibewust wordt benadrukt 
hoe belangrijk het voor ouders is hun kinderen 
te begeleiden tijdens het 
gebruik van internet.
Link: http://www.youtube.com/
watch?v=KHX1nLYJggw
Zoekwoorden: Waar is Chris

SIRE Campagne
Sire heeft champagne gevoerd tegen cyber-
pesten en hier kun je de commercial bekijken.
Link: http://www.youtube.com/
watch?v=8TyplNAQNeU
Zoekwoorden: Sire digital pesten
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Hoe veilig is jouw wachtwoord?
Dit filmpje laat zien dat het belangrijk is om 
voorzichtig met je wachtwoord om te gaan.
Link: http://www.youtube.com/
watch?v=3GckhZUlVZk
Zoekwoorden: hoe veilig is jouw wachtwoord

Mag ik je pincode?
XS4ALL maakte een filmpje om het belang van 
de veiligheid van wachtwoorden en financiële 
gegevens aan te tonen door mensen te vragen 
naar hun pincode.
Link: http://www.youtube.com/
watch?v=cTSaLYdq6NM
Zoekwoorden: XS4ALL pinnen

Webcammen?
Stichting Mijn Kind Online heeft een 
commercial gemaakt over de risico’s van 
cyberseks. De commercial stamt uit 2006 
maar is nog steeds actueel.
Link: http://www.internetsoa.nl/streams/Inet-
SOA.asx
Zoekwoorden: Ga naar www.internetsoa.nl en 
klik in het linker menu op ‘’Commercials’’.


