Wat weet jij van sexting?
Wat adviseren jullie?
Helpwanted ontvangt regelmatig meldingen over sexting. Bespreek in groepjes van 2 of 3 de
volgende situaties. Verplaats je in de rol van een medewerker van Helpwanted. Wat raden jullie de
melder aan om te doen?

Jongen van 15: Ik was een half uur geleden met een meisje bezig en heb haar een naakt foto
gestuurd. De foto heb ik verwijderd, maar nu zegt ze dat ze hem gaat doorsturen. Wat kan ik hier
aan doen? Ik heb geen bewijs materiaal en ik weet niet of de foto al rond gaat. Kunnen jullie snel
reageren? Als die foto echt heel de school rond gaat dan wil ik echt niet meer leven. Wat moet ik
doen?

Docent: Een leerling van mij heeft een foto van zichzelf naar een meisje gestuurd die heeft dit
binnen haar eigen en ook binnen mijn school doorgestuurd. Hij wordt nu dagelijks gepest via
whatsapp en durft niet meer naar school. Kunnen jullie mij adviseren?

Meisje van 12: Ik werd gestalkt door een jongen. Hij bedreigde me omdat ik geen naaktfoto’s wilde
sturen. Toen heb ik het toch maar gedaan, alleen van mijn borsten en gelukkig staat mijn hoofd niet
op de foto’s. Hij heeft ze op internet gezet had hij gezegd tegen mijn vriendin. Hij wil niet zeggen
op welke site. We kennen die jongen zelf niet. Nu zit ik dus met een probleem want die naaktfoto’s
staan dus op internet. Wat moet ik nu doen?

Opdracht les sexting

Maak in groepjes van 2 a 3 een voorlichtingsvideo van maximaal 30 seconden. Kies één van de
volgende boodschappen:

Verstuur alleen een naaktfoto naar iemand die je vertrouwt.
Maak duidelijke afspraken voordat je verstuurt!
Stuur een ontvangen naaktfoto niet door.
Het is niet ok om een naaktfoto door te sturen!
Shame sexting is niet ok!
Naaktfoto in een groep verspreid? Zeg er wat van!

