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Ketprofiel aanmaken
Een Ketprofiel is een profiel voor kinderen op Ketnet.be. Met
zo’n Ketprofiel kunnen kinderen vanalles doen op de Ketnet-
website, onder andere reageren op artikels, foto’s en filmpjes
of hun mening geven in polls.

tablet smartphone

Ketprofiel aanmaken

1. Ga naar ketnet.be.
2. Klik rechts bovenaan op ‘Aanmelden’.
3. Klik op ‘Profiel aanmaken’.
4. Typ bij ‘Voornaam’ de voornaam van je kind
in.
5. Typ bij ‘Gebruikersnaam’ een unieke
gebruikersnaam in. Deze mag je zelf
verzinnen. Let wel op: je moet minstens 6
cijfers en/of letters gebruiken en de voornaam
of achternaam van je kind mogen er niet in
voor komen.
6. Klik op ‘Ga verder’.
7. Klik op 'Ik ga mijn ouders halen' en geef je
e-mailadres en je gsm-nummer in. Klik daarna
op 'Bevestig gegevens'.
8. Je ontvangt een e-mail met als onderwerp
‘Geef je kind toestemming voor een
Ketprofiel’. Let op: deze e-mail kan ook in het
reclame-mapje van je mailbox terechtkomen.
9. Klik op ‘Ik geef mijn kind toestemming voor
het Ketprofiel’.
10. Je komt op een nieuwe internetpagina. Er
wordt meteen een 6-cijferige verificatiecode
verstuurd naar het opgegeven gsm-nummer.
Geef deze in bij 'Verificatiecode'.
11. Klik op ‘Stuur code’.

12. Geef de gebruikersnaam, voornaam,
achternaam, geboortedatum en geslacht van
je kind in.
13. Klik op ‘Bevestig gegevens’.
14. Kies een wachtwoord en bevestig dat. Het
wachtwoord moet minstens 6 tekens lang zijn
en mag enkel letters en cijfers bevatten.
15. Klik op ‘Bevestig’.
16. Klik op ‘Upload foto’ om een profielfoto te
kiezen. Wil je liever geen profielfoto? Klik dan
op ‘Ga verder zonder persoonlijke profielfoto’.
17. Kies of je toestemming wil geven voor
publiek gebruik. Door hiervoor toestemming
te geven, geef je Ketnet toestemming om door
je kind ingestuurde foto’s, video’s en
tekeningen op de Ketnet-website, de Ketnet-
app en in programma’s te tonen in functie van
bepaalde acties of wedstrijden.
18. Klik op ‘Bevestig keuze’.
19. Mag je kind de nieuwsbrief van Ketnet
ontvangen? Klik dan het knopje daarvoor aan
en geef het e-mailadres van je kind op. Je kan
er ook voor kiezen om als ouder de
nieuwsbrief van Ketnet te ontvangen.
20. Klik op ‘Bevestig keuze’.

https://www.ketnet.be/

