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VERSLAG Vormingsavond
«Veilig Online»  

In samenwerking met Drugpunt Waasland en de gemeente Stekene
 
 De promotie en inschrijvingen gebeurde via de gemeente.  Ook de Gezinsbond 

Stekene liet een mailing vertrekken naar haar leden en we gebruikten ook onze 
facebookpagina om deze avond te promoten. Er waren 17 deelnemers aan 
deze vorming. 

De gemeente had gezorgd voor alle technische faciliteiten dus als we binnenkwamen stonden 
de stoelen, de beamer en de koffie klaar. Half 8 kwamen de deelnemers binnen in De Statie 
waar ze werden door Mieke van de gemeente en Els, de verantwoordelijke van de 
Gezinsbond Stekene, Jonge Gezinnen.  De spreker - Daniel - had nog enkele informatie mee 
die we samen met het evaluatiepapier, op de stoelen legden. Iedereen die 

binnenkwam,tekende het aanwezigheidsformulier en konden een koffie, 
water,fruitsap,... nuttigen alvorens de sessie begon.

Na de verwelkoming door de schepen om19:30h, nam Dhr Daniel Van Damme
het woord. Hij legde uit hoe de avond zou verlopen en de verschillende thema's 
die aanbod kwamen.  We startten de avond met enkele cijfers... de favoriete sites, wat 

wordt er meest gebruikt, waar,...Daarna sneden we het eerste thema «Surfen» aan...surfen 
kan heel verrijkend zijn maar ook risicovol, vooral voor onervaren 
surfers dus begeleiding is nodig voor jonge kinderen en vertrouwen naar 
jongeren toe maar de link naar de echte wereld mag niet verloren gaan.  

Waardoor we naar «Entertaiment op het internet» overgingen 
onderverdeeld in Muziek-Film en gaming.  We bekeken de manieren 
waarop,  vooral jongeren, dingen downloaden... en de risico's die dit kan hebben. 
 Gaming was een iets  uitgebreider item... cijfers geven weer dat jongens meer 
gamen...maar wat trekt de jongeren nu zo aan in gamen... het is leuk, spannend, 
uitdagend, het stimuleert creativiteit, multitasking, logisch denken,... maar er zijn 

natuurlijk ook risico's aan zoals vlucht uit de werkelijkheid, verslaving, cyberpesten,....Als 
ouder kan je interesse tonen, misschien eens meespelen maar  altijd met duidelijke afspraken. 

Het volgend item  is communicatie... mailen, chatten en de webcam...ingeburgerd maar 
toch.... waardoor de « sociale netwerken » automatisch aansluit... 
Social netwerks zijn heel geliefd bij jongeren... je leven online delen, populariteitsmeter en 
appriciatie zijn de belangrijkste redenen...risico's bliijven schadelijke inhoud, cyberpesten, 
privacy. »Internet en seksualiteit » werd ook even kort onder de loep genomen en we sloten af 
met « mobiel internet »de topic voor jongeren want ze willen tenslotte overal en altijd 
bereikbaar zijn voor vrienden.

De belangrijkste tips die Daniel ons vanavond meegaf bij het afsluiten om 21:45h waren 
communicatie met je jongeren,interesse tonen voor wat ze op het internet doen
vertrouwen geven, maar zeer duidelijke afspraken maken

De deelnemers vonden het een  heel  interessant thema.  
Er werd nog stevig nagepraat bij een drankje


