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Op het internet en ook op Twitter, Facebook en Badoo is veel informatie te
vinden. Dat is heel makkelijk. Je kan er met bekenden kletsen.
Op Facebook bijvoorbeeld: maak je makkelijk vrienden. Het is leuk om zo
contact met elkaar te houden. Als je een vriendschapsverzoek van iemand
krijgt die je niet kent, moet je voorzichtig zijn met het geven van informatie.
Je weet niet altijd wie je voor je hebt. Iemand kan zich anders voordoen dan
hij is. Sommige mensen zijn niet te vertrouwen.
Chatten is praten via internet. Dat is leuk. Je kan laten zien waar je mee
bezig bent. Zo kan je ook contact houden. Let er wel op dat je niet te veel
persoonlijke gegevens op de site zet.
Ook op een datingsite moet je goed aangeven of je vriendschap zoekt of
verkering.
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Je kan foto’s en filmpjes op het internet of social media zetten. Leuke
plaatjes van jezelf of anderen. Wees wel voorzichtig met plaatsen van foto’s
en filmpjes. Andere mensen kunnen die foto’s verder sturen. Ze kunnen
de foto’s ook bewerken. En je kan die foto’s nooit meer van het internet
afhalen.
Dan staan je blote borsten
dus voor altijd op internet.

Je kan er mee gepest worden. Dat noemen we sexting. Er kunnen verkeerde
mensen op reageren.
Je kan ook afgeperst worden.
Het is heel belangrijk dat je goed leert wat je wel en wat je niet moet doen.
Dan kan internetten heel leuk zijn.
Denk aan de tips voor veilig internet:
Belangrijke informatie over jezelf:
1.
2.
3.

Gebruik nooit je echte naam als je gaat chatten met vreemden.
Bedenk een andere naam.
Geef nooit je wachtwoord, adres, telefoonnummer of mailadres aan
iemand.
Geef geen informatie over jezelf op internet: waar je woont, werkt of
op school zit.

Contact aangaan:
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Verwijder onbekende mensen uit je contacten.
Stel je Facebook profiel zo in dat alleen vrienden die je echt kent je
berichten kunnen lezen.
Reageer niet op seksuele vragen.
Stop direct als er iets vervelends gebeurt.
Blokkeer mensen die vervelend tegen je doen, en vraag als dat kan
om hulp.
Praat erover als er iets is gebeurd wat je raar of niet prettig vindt.

Foto’s en filmpjes :
10.

Denk heel goed na voor je foto’s of filmpjes op internet zet.
Zet er alleen iets op dat iedereen mag zien.
Achter haar rug hoort ze
fluisteren: Wie stuurt er nou
zo’n foto van zichzelf?
Hoe dom ben je dan?
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Je hebt iemand ontmoet via een datingsite. Je maakt nu een afspraak. Dat
kan leuk zijn. Houd dan wel de volgende tips voor veilig afspreken
in de gaten:
1
2
3
4
5

Spreek nooit bij je thuis af.
Laat iemand weten waar je met je date hebt afgesproken.
Vertel hoe laat je denkt terug te zijn.
Spreek af op een plek waar veel mensen zijn.
Je kunt altijd iemand mee vragen. Die kan van een afstand mee kijken.
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INTERNET, DATINGSITES EN CHATTEN
Het is belangrijk om veilig te internetten.
Kruis op het lijstje aan welke tips je al gebruikt.
Welke tips zou je nog willen gaan gebruiken?

Belangrijke informatie over jezelf:
1.
2.
3.

Gebruik nooit je echte naam als je gaat chatten met vreemden.
Bedenk een andere naam.
Geef nooit je wachtwoord, adres, telefoonnummer of mailadres aan
iemand.
Geef geen informatie over jezelf op internet: waar je woont, werkt of
op school zit.

Contact aangaan:
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Verwijder onbekende mensen uit je contacten.
Stel je Facebook profiel zo in dat alleen vrienden die je echt kent je
berichten kunnen lezen.
Reageer niet op seksuele vragen.
Stop direct als er iets vervelends gebeurt.
Blokkeer mensen die vervelend tegen je doen, en vraag als dat kan
om hulp.
Praat erover als er iets is gebeurd wat je raar of niet prettig vindt.

Foto’s en filmpjes :
10.

Denk heel goed na voor je foto’s of filmpjes op internet zet.
Zet er alleen iets op dat iedereen mag zien..
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Welke informatie zet je wel op internet?
Welke informatie niet?
Denk aan tips veilig internetten.

Maak een lijstje met wat je wel op jouw pagina zet.
Maak een lijstje met wat je niet op jouw pagina zet.

Welke foto zet je wel op jouw pagina en welke niet?
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Heb je wel eens gechat met iemand op een chatsite?
Ken je die dan altijd?
Bedenk van te voren waar je het echt niet over wil hebben.
Schrijf dat op.

Bedenk wat je doet als je het niet vertrouwt.
Sommige mensen doen zich anders voor dan ze zijn.
Wie kan jou helpen?
Durf je ook hulp te vragen?

Hij maakte nep
profielen aan en
loog over zijn
leeftijd. Meisj
es en jongens
werden verleid
tot het verrich
ten van seksuel
e handelingen
met zichzelf vo
or de webcam.
WERKBLAD 6, HOOFDSTUK 4

WAAR HET
MIS KAN GAAN

Wat doe je als je een afspraak hebt met iemand die je op de
chat hebt leren kennen en die in het echt anders is
dan jij dacht.
Zou je erover praten?
Wie kan jou helpen?
Wie vraag jij om hulp?

Heb je wel eens gehoord van sexting?
Weet je wat dat is?
Training moet scholieren doordringen van het gevaar van sexting.

Heb je verder nog vragen?
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PORNOGRAFIE
Porno is: foto’s of films van seks.
Porno is overal te zien; bijvoorbeeld op tv, internet en seksclubs.

Porno kijken is oké. Sommige foto’s en filmpjes mag je niet op je computer
hebben, bijvoorbeeld kinderporno. Daar mag je dus ook niet naar kijken.
Dat is verboden door de wet. Dat is ook strafbaar.
Telefoonseks is ook porno. De stem is echt, de seks niet.
Cam nu met

bobbie eden

webcamsex.nl

De hele
dag sex?
0906-8885

sex? 0906-6969111
zin in een avontuurtje?
sms lover +
je postcode naar 7575

Porno is gemaakt om mensen op te winden.
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WAT IS HET PROBLEEM BIJ PORNO KIJKEN?
De verhalen zijn niet echt. Het is toneelspel voor de film.
De makers willen er veel geld aan verdienen.
Mensen in die films denken de hele dag aan seks en hebben altijd zin. Alles
kan. Mannen hebben grote piemels en vrouwen hebben grote borsten en
geen haar bij de vagina.
Ze praten niet over hun wensen en grenzen. Ze praten niet over wat je
nodig hebt om opgewonden te raken. In het echte leven gaat dat anders. In
het echte leven is seks anders.
Seks moet je leren. Je moet leren ontdekken wat je nodig hebt om plezier
te beleven aan seks.
Er zijn pornofilms waar je misschien wel opgewonden van raakt. Die je graag
wilt zien. Dat is oké. Doe dat dan in een ruimte waar je er ongestoord naar
kan kijken. Bijvoorbeeld je eigen kamer.
PORNO KAN VEEL GELD KOSTEN.
Sommige websites kosten geld. Telefoonseks kost ook veel geld. Ze houden
je heel lang aan de lijn en jij moet betalen.
Porno kijken kan een verslaving worden. Je kan niet meer stoppen met
kijken. Je kan niet meer zonder.
Je komt niet meer toe aan je gewone dagelijkse dingen. Dan moet je hulp
gaan zoeken en proberen er over te praten.
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Wat noem je allemaal porno?
Wat vind je van porno?

Kijk je er wel eens naar?
Waar doe je dat dan?
Waaraan zie je dat deze jongen verslaafd is?

Heb je hier nog vragen over?
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LOVERBOYS
WAT ZIJN EIGENLIJK LOVERBOYS?
Een loverboy doet alsof hij van een meisje houdt. Maar hij gebruikt haar
alleen maar om er zelf beter van te worden. Hij geeft aandacht, liefde en
ook cadeaus. Hij zegt dat hij samen met jou een toekomst wil. Anderen zijn
niet meer belangrijk. Hij zorgt dat je verliefd op hem wordt.
Esmee is erg verliefd op Da
ve, een
jongen met ‘belachelijk
blauwe
ogen’. Ze whatsappen
non-stop,
Esmee zelfs vanuit bad.
Als hij
typt dat hij haar graag
zou zien,
maakt ze een natte, blo
te selfie.
Die stuurt ze hem per Sn
apchat.

HOE GAAT EEN LOVERBOY TE WERK?
Je vertouwt hem helemaal. Je bent heel erg verliefd. Dan wordt alles ineens
anders. Hij heeft geld problemen. Hij zegt dat het jouw schuld is. Jij moet
hem nu helpen door hem geld te geven. Maar je hebt geen geld.
Hij bedreigt je en chanteert je, vertelt zielige verhalen. Of hij dreigt het uit
te maken. En je moet seks hebben met andere mannen voor geld. Als je te
weinig geld verdient, word je mishandeld.
Je voelt je schuldig en je schaamt je. Je weet niet meer wat je moet doen.
Je hebt met niemand meer contact.
Je hebt alleen je loverboy. Dat is een keiharde crimineel, die ervoor zorgt
dat jouw leven een hel is.
ige
En dat ook jongens met pracht
n.
zij
en
nn
blauwe ogen hufters ku
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WAAR ZOEKT HIJ DE SLACHTOFFERS?
Hij zoekt zijn slachtoffers overal. Bijvoorbeeld op schoolpleinen, stations,
de kroeg, via chatsites of Facebook. Zo kan hij veel over je te weten komen.
Hij zal proberen een afspraak te maken. Als je dan afspreekt dan ben je al
van hem. En kom je al bijna niet meer van hem af.
Dat “verleiden” via het internet noemen we grooming en dat is strafbaar
door de wet.
WAT ZIJN LOVERGIRLS?
Loverboys gebruiken ook wel lovergirls om nieuwe slachtoffers te vinden.
Deze lovergirls zijn zelf ook slachtoffer van een loverboy. Zij zoeken nieuwe
meisjes voor hun loverboy. Zij hoeven dan zelf niet in de prostitutie te
werken.
Een lovergirl maakt contact met jou. Ze wordt je vriendin. En na een tijdje
doe je alles met haar en zie je je eigen vrienden en familie niet meer.
Je kijkt op tegen je nieuwe vriendin. Ze is stoer en doet alles wat jij niet
durft.
Een lovergirl kan je bedreigen en chanteren. Dan komt de dag dat ze
je meeneemt naar de loverboy. Voor je het weet moet je werken in de
prostitutie.
Zowel de loverboy als de lovergirl zijn gewoon criminelen. Zij misbruiken
jou om veel geld te verdienen.
WAT MOET JE ERTEGEN DOEN?
1
2
3
4

Zorg dat je goed contact hebt met je ouders/begeleiders.
Zorg dat je goed contact houdt met je vrienden die je al langer kent
en die je vertrouwt.
Vertrouw nieuwe vrienden niet zomaar.
Praat erover als je in een situatie terecht komt die je niet vertrouwt.
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WAT KAN JE DOEN ALS
5
6

Je al een tijd niets meer hebt gehoord van een goede vriend/in.
Je denkt dat er iets niet goed met hem/haar is. Praat er over met
iemand die je vertrouwt.

WAT MOET JE DOEN ALS JE DENKT DAT JE CONTACT HEBT MET EEN
LOVERBOY?
Je moet dan meteen hulp zoeken.
Een loverboy laat je niet zomaar gaan.
Hij is een crimineel en hij kan gevaarlijk worden.
Kijk op de site : www.lieflijfenleven.nl
Daar vind je adressen en telefoonnummers waar je terecht kan voor hulp.
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Als iemand die je niet kent contact met je wil, wat doe je dan?
Hoe zoek je uit waar die persoon jou van kent?

Hij maakte nepprofie
len aan en loog over zi
jn
leeftijd. Meisjes en
jongens werden verle
id
tot het verrichten va
n seksuele handelinge
n
met zichzelf voor de
webcam.

Wat doe je als die onbekende geen “nee “wil horen?
(Ze kunnen soms dwingend doen of heel zielig. Of ze gaan je
misschien wel chanteren.)
Een voorbeeld van chanteren: je hebt een sexy foto van jezelf aan
een vriendin gestuurd. Zij heeft deze foto weer doorgestuurd aan
een vriend van haar. Dat was niet jouw bedoeling. Die vriend dreigt
nu dat hij deze foto aan je ouders zal sturen als jij niet doet wat
hij zegt.
Den Haag - Loverboys maken
steeds meer slachtoffers.
Opvallend is dat ze sneller geweld
gebruiken tegen jonge meiden.
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Wat moet je doen als je denkt dat je contact hebt
met een loverboy, ook als je het niet zeker weet?
Een loverboy laat je niet zomaar gaan.
In een flat in Diemen werden
maandenlang minderjarige meisjes
uitgebuit. Hun pooiers staan nu terecht.
Een grijze flat met appartementen
voldoet aan de belangrijkste
voorwaarden voor het exploiteren van
minderjarige meisjes: een omgeving
waar niemand op de buren let.

Wat moet je doen als je denkt dat je vriendin contact heeft
met en loverboy?
Maak een lijstje.

Heb je hier nog vragen over?
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GRENZEN STELLEN
Seks is fijn als mensen hetzelfde willen. Niet alle mensen zijn hetzelfde. Wat de één leuk
vindt, is voor de ander helemaal niet leuk.
Ieder mens heeft zo zijn eigen grenzen. De één wil wel zoenen op straat.
De ander vindt dat vreselijk.
De één vindt het niet erg om de badkamer deur open te laten.
De ander doet de deur liever op slot.
WAT IS NU PRECIES EEN GRENS?
Een GRENS is :
Tot waar je mag gaan.
Ieder mens heeft dus zijn eigen grens.
Sommige grenzen worden door de wet bepaald.
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WAAR WORDEN GRENZEN DOOR BEPAALD?
Grenzen worden bepaald door:
•
Gevoelens
Bijvoorbeeld: “Nee” gevoelens. Je voelt in je lijf als je iets niet wilt
•

Gedachten
Bijvoorbeeld: Je wilt iemand zoenen die je niet kent. Je kan bedenken
dat het niet goed is om te doen. Niet voor jezelf, ook niet
voor een ander.

•

Regels
Dat zijn afspraken tussen mensen over wat wel en niet kan of mag.
Die regel geeft de grens aan.

•

Wetten
De wet is een regel, die de overheid maakt en die sommige
dingen verbiedt. Overtreed je die wet toch, dan staat daar straf op.
De wet bepaalt altijd de grens voor iedereen.
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GRENZEN STELLEN MOET JE LEREN. DAT GAAT NIET VANZELF.
Als er iets gebeurt wat jij niet wilt geef dat dan duidelijk aan.
Maak je groot en zeg STOP of HOU OP.
Kom voor jezelf op.
Grenzen moet je ook respecteren.
Als jij iemand wilt aanraken of wil vrijen en die ander wil niet, doe het niet.
Je moet dus goed opletten wat de ander zegt of laat zien. Iemand kan ook
zonder woorden laten merken dat hij niet wil.

Misschien durft hij het ook niet goed te zeggen.
Wil de ander wel. Dan is het oké.
Wil de ander niet, ga dan niet verder. Respecteer dat.
Twijfel jij of twijfelt de ander, doe dan niets. Dring niet aan.
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Kan je uitleggen wat een grens is?
Denk daarbij aan seks.

Zoek uit welke regels er zijn in jouw woonsituatie.
Welke regels hebben met seks en bloot te maken?

Iemand doet iets wat je niet fijn vindt. Hoe laat je dat merken?
Vind je dat moeilijk en waarom?
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Waardoor kunnen misverstanden ontstaan?

Waar zouden de jongens op deze plaat aan denken?

Waar zou het meisje op deze plaat aan denken?
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Wat zie je hier op de tekening?

Wat denk je dat de jongen wil?

Wat denk je dat het meisje wil?
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AANRANDING
Sommige mensen vinden aanraken fijn. Andere mensen helemaal niet.
Aanrakingen kunnen uit vriendschap zijn, maar ook seksueel.
Aanrakingen uit vriendschap zijn bijvoorbeeld: zoen op de wang, een hand
geven, een schouderklopje.
Seksueel aanraken is bijvoorbeeld: een zoen op de mond, tongzoenen,
aanraken van borsten of de piemel.
Seksueel aanraken mag alleen met toestemming van de ander.
Let goed op de grens van de ander. Soms gaan mensen over de grens.
Ook mensen die je goed kent. En van wie je het misschien niet verwacht.
Bijvoorbeeld: een familielid of een begeleider of de taxichauffeur die je
altijd naar je werk brengt.
Aanraken kan fijn zijn, maar is dat niet altijd.
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AANRANDING IS:
•
•
•

Ongewenst aanraken van de vagina
Ongewenst aanraken van de borsten
Ongewenst aanraken van de piemel

Aanranding is ook de ander dwingen tot aanraken:
•
•
•

Dwingen tot aanraken van de vagina
Dwingen tot aanraken van de borsten
Dwingen tot aanraken van de piemel

Voor het slachtoffer is dat een hele nare ervaring. Dat gevoel raak je niet
snel meer kwijt. Je kan heel bang worden, en er naar van gaan dromen.
Dat gaat niet zomaar over. Je moet er echt over praten. Je moet hulp gaan
zoeken bij iemand die je vertrouwt.
Praat er niet met teveel mensen over. Dat kan verwarrend zijn.
De dader kan denken dat het niet zo erg is. En misschien wel zeggen dat
jij het ook fijn vond. Dan houdt de dader zichzelf voor de gek. Voor het
slachtoffer is het wel heel erg.
Voor de dader kunnen de gevolgen ook groot zijn,
want op aanranding staat straf.
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Wat gebeurt hier op de plaat?

Wat denkt het meisje en wat denkt de jongen?

Kan je bedenken waarom het goed is om er over te praten?
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VERKRACHTING
De ene mens heeft meer behoefte aan seks dan de andere.
Mannen en vrouwen verschillen daar ook in.
Als je verliefd bent, wil je vaak seks. Dat blijft niet altijd zo. Als je langer
verkering hebt kan dat veranderen.
Over het hebben van seks kun je ook afspraken maken. Die afspraken
zijn dan ook een grens. Ook tussen partners zijn er grenzen afgesproken.
Aandringen op seks gaat over de grens. Ieder mens heeft het recht om
“nee” te zeggen.

Bijvoorbeeld: afspraken in de relatie.
•
•
•
•
•

Doen wat de ander wil is goed als je dat uit vrije wil doet.
Je hoeft niets te doen wat je echt niet wilt.
Je mag je partner nooit dwingen.
Je moet alleen iets doen wat je allebei wil.
Als je eerst wel wilt en dan ineens niet meer. Dan stop je. Dan ga je
niet verder.
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WAT IS VERKRACHTING
Verkrachting is: Tegen iemands wil het lichaam binnendringen.
Meestal gebeurt dat met de piemel. Maar het kan ook met de tong, de
vingers of met een voorwerp.
Het is allemaal strafbaar.
Bij een verkrachting word je gedwongen tot het hebben van seks. Seks die
jij niet wilt, maar de dader wel. Hij kan dat doen door kracht. Door macht.
Of door bedreiging.

Verkrachting is voor het slachtoffer een vreselijke ervaring. Je kan er heel
lang last van houden. De nare herinneringen gaan niet zomaar weg. Je
schaamt je dat jou dit is overkomen. Je voelt je vies. Je bent bang.
Je moet er niet mee blijven lopen. Het is heel belangrijk dat je er over praat.
Hoe moeilijk je dat ook vindt. Doe dat met iemand die je vertrouwt en die
je verder kan helpen.
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Bedenk:
Jij bent altijd de baas over het gesprek. Mensen kunnen nooit iets achter
jouw rug om doen.
Je kunt aangifte doen bij de politie. Dat doe je niet alleen. Neem iemand
mee die je vertrouwt. En die weet wat er met je gebeurt is.
Het is niet jouw schuld wat er gebeurt is.
De dader kan wel denken dat het niet zo erg is. En dat jij het ook wel
fijn vond.
Maar hij houdt zichzelf dan voor de gek. Het is heel erg wat er met het
slachtoffer gebeurt is.
Voor de dader zijn de gevolgen heel groot.
Op verkrachting staat een zware straf.

Zwakbegaafde veroordeeld
voor het plegen van ontucht
Wegens seksueel misbruik van zijn
dochtertje en een ander meisje, is
de 34-jarige Amersfoorter S. van A.
donderdag door de Utrechtse rechtbank
veroordeeld tot een jaar celstraf en
TBS met voorwaarden.

WERKBLAD 27, HOOFDSTUK 4

WAAR HET
MIS KAN GAAN

Wat gebeurt hier op de plaat?

Wat denkt het meisje?

Wat denkt de jongen?
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Zoek zelf ook in kranten of op internet artikelen die gaan
over strafbare seks.

Wat gebeurt er als je aangifte wil doen?
Bekijk met je begeleider deze illustratie en bespreek dit.
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Als je de wet hebt overtreden. Dan heb je iets gedaan wat strafbaar is.
Bijvoorbeeld: verkrachting.
Je komt dan eerst bij de politie. Die verhoort je.
Daarna kom je voor de rechter. Die bepaalt of je straf krijgt en hoeveel.
Bekijk met je begeleider deze illustratie en bespreek dit.

Heb je hier nog vragen over?

Zwakbegaafde veroordeeld
voor het plegen van ontucht
Wegens seksueel misbruik van zijn
dochtertje en een ander meisje, is
de 34-jarige Amersfoorter S. van A.
donderdag door de Utrechtse rechtbank
veroordeeld tot een jaar celstraf en
TBS met voorwaarden.
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