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Let’s talk about sex(ting)

https://www.youtube.com/watch?v=LnGLbyIUdzA

https://www.youtube.com/watch?v=L0dVgJkKDPQ

https://www.youtube.com/watch?v=LnGLbyIUdzA
https://www.youtube.com/watch?v=L0dVgJkKDPQ


Onder mijn huid: let’s talk about 
sexting



Wat vind jij?!

• Je krijgt deze foto doorgestuurd van Stijn, in 
een groepschat. Op de foto staat Sara, een 
meisje dat je kent en op dezelfde school zit als 
jij. Sara kleedt zich soms wat uitdagend en is 
verliefd op Stijn.

• Schrijf onder Sara wat je van haar vindt als je 
deze foto ziet

• Schrijf onder Stijn wat je van hem vindt als je 
deze foto ziet





• In I love Liv, Onder mijn Huid en Vijftien (2016) – jongeren bewust maken van 
online gedrag, en zaken als grooming, sexting, dreigtweets, cyberpesten. 



#Iedereendoethet

• Pen&papier

• Opschrijven: wat zijn argumenten waarmee 
iemand je kan overhalen om aan sexting te 
doen? 



Argumenten om je over te halen

Kom op, iedereen/mijn ex/jouw 
vriendin doet het

Dus je durft mij geen foto te sturen?! 
Dan vertrouw je me blijkbaar niet. 
Jammer…

Dan stuur ik jou ook iets/ ik heb jou 
toch ook een foto gestuurd?

Dan hou je dus 
niet echt van 
me/vind je me 
niet echt leuk

Best beledigend 
dat je denkt dat 
ik er iets mee 
zou doen…

Ik heb al een pikante foto van je. 
Ik wil er nog een, anders stuur ik 
die vorige rond…

Ik doe je zus/moeder 
iets als je niets stuurt



#Nee

• Geef je briefje met argumenten door aan je 
buurman/vrouw

• Die verzint nu voor jouw argumenten een 
tegenargument





Nuttige websites

• Mijnkindonline.nl

• Qpido.nl

• Onuitwisbaar.nu

• Helpwanted.nl



Een foto die op internet en mobieltjes staat, is moeilijk te verwijderen. 
Denk dus goed na voordat je een foto/filmpje stuurt! 



Stuurt iemand jou een 
naaktfoto door (van 
zichzelf of iemand anders)?
- stop het verder 
verspreiden ervan
- verder verspreiden:     
strafbaar aan verspreiden 
kinderporno
-vertel het tegen de 
persoon waarvan de foto is 
verspreid
-



Heeft iemand jouw foto verspreid?

-Vraag de dader om jouw foto te 
verwijderen – jij hebt het 
portretrecht op je foto, niet hij/zij
- Vertel het je ouders: je wilt niet dat 
zij de foto opeens via een derde te 
zien krijgen  
- Meld het op school 
(zorgcoördinator/mentor/vertrouwe
nspersoon)
- Doe desgewenst aangifte bij de 
politie 
- Zoek steun via het platform 
helpwanted.nl  - kan ook anoniem
- Het lijkt nu misschien een enorm 
probleem, maar echt – op een dag 
heeft niemand het er meer over. 




