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advies bij online seksueel misbruik

Help! Er circuleert een naaktfoto/seksfilmpje op mijn school

  Aan de slag in de klas van het slachtoffer.
- Creëer inzicht en reflectie
- Maak afspraken over hoe het slachtoffer te steunen
- Benoem drie buddy’s: vraag het slachtoffer wie hij/zij  
   als hulpbron in de klas zou willen inschakelen 
- Als de beelden alleen nog in de klas circuleren, verwijder
   collectief het materiaal, eventueel door een wijkagent    
   als autoriteit in de klas op te laten treden.

Informeer ouders van 
klasgenoten van het 
slachtoffer. Vraag ouders 
thuis óók het gesprek te 
voeren en bied hen hiervoor 
handvatten.

Geef docenten handvatten.
Bijvoorbeeld: krachtige boodschap, gesprekstechnieken, 
gedragsinterventies, lesmateriaal. Let daarbij wel op de 
timing. Doe dit niet direct na het incident.

Ook docenten kunnen een oordeel hebben: geef ruimte 
om erover te praten.

STAP2 REAGEER STAP3 FACILITEER
Aandacht voor het slachtoffer. Veroordeel niet en 
zoek niet direct naar oplossingen, maar steun en luister: 
wat heeft hij/zij nodig?

Neem stappen altijd in overleg met de zorg–
coördinator en/of vertrouwenspersoon. Stappen 
hieronder worden gezamenlijk genomen.

Bepaal omvang en impact. Is een naaktfoto of 
seksfilmpje vrijwillig gemaakt? Is er sprake van offline 
misbruik? Of is het een vrijwillig filmpje dat nog niet is 
uitgelekt?

Check bestaande 
protocollen, maar lever 
maatwerk.

Zet acties op een rijtje 
• Wie 
• Wat 
• Waar 
• Wanneer
• Hoe 

Betrek politie voor advies. 
Overweeg de wijkagent in te 
zetten.

STAP1 AnALYSEER
Voer een gesprek met ouders van het slachtoffer 
én van de dader. Wees goed voorbereid op emoties van 
ouders (schaamte, boosheid, verdriet, onmacht). 

Adviseer de ouders van het slachtoffer én van de 
dader en organiseer hulp. Inventariseer vooraf welke 
hulp voor ouders beschikbaar is.

Aandacht voor de dader. Gedrag kan bijvoobeeld uit 
problemen voortkomen of uit onwetendheid.

Contacteer school dader. Informeer en nodig uit tot 
samenwerken. 

Besluit tot melding of aangifte of beiden niet. 
Weet je wat het verschil is tussen melding en aangifte? 
Besluit nemen in overleg met de politie. Leg dit uit aan 
betrokkenen.

Actie om online beeldmateriaal offline te halen:
Bekijk www.Helpwanted.nl of bel ons op 020-2615275.
Let op: bekijk zelf het beeldmateriaal niet. Het gaat hier in veel  
gevallen om kinderporno. Het is strafbaar om dit materiaal te 
bekijken.

Las een rustperiode in voor het slachtoffer.

Aanpak van de groep door krachtig signaal af te geven:

ZONDER VERSPREIDERS, GEEN SHAME SEXTING!
Zet negatieve groepsdruk om in positieve groepsdynamiek

Denk na over een 
passende boodschap 

naar leerlingen: 
problematiseren of  

normaliseren?Handel snel, maar wel 
doordacht 

Neem contact op met 
Helpwanted.nl voor 

advies over de eerste, 
praktische stappen

Benader de betrokkenen 
cultuursensitief: 

wat ligt gevoelig?


