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Wat  ga  je  doen?    
  
In    deze  les  maak  je  opdrachten  bij  de  onderwerpen  grooming,  sexting  en  sextortion.  Je  komt  erachter  wat  deze  
termen  betekenen  en  wat  je  kunt  doen  om  internetgebruik  veilig  te  houden.    

Grooming?  

Grooming  is  het  online  manipuleren  van  een  kind  door  een  volwassene  
met  als  doel  seksueel  misbruik,  ook  wel  online  kinderlokken  genoemd.  
Vaak  doen  deze  online  kinderlokkers  zich  op  internet  anders  voor.  Ze  
gebruiken  bijvoorbeeld  een  nepprofiel  op  social  media  waarop  ze  zich  
jonger  voordoen.    

Sexting?  

Veel  jongeren  doen  aan  sexting.  Dit  is  het  versturen  van  seksueel  getinte  foto’s,  video’s  en/of  tekst.  Sexting  
hoeft  geen  problemen  op  te  leveren,  bijvoorbeeld  wanneer  de  beelden  tussen  twee  personen  blijven.  Maar,  
er  zijn  altijd  risico’s  aan  verbonden.  Een  relatie  kan  uitgaan  en  uit  wraak  kunnen  beelden  verspreid  worden.  
Dat  noemen  we  shame  sexting.    

Sextortion?  

Sextortion  betekent  dat  iemand  wordt  gechanteerd  en  afgeperst  met  naaktbeelden  die  van  hem  of  haar  zijn  
gemaakt,  bijvoorbeeld  via  de  webcam.  ‘Sextortion’  is  een  samentrekking  van  de  Engelse  woorden  ‘sex’  en  
‘extortion’,  wat  afpersing  betekent.  Sextortion  kan  op  verschillende  manieren  plaatsvinden.  Wij  
onderscheiden  twee  vormen  van  sextortion:    

-‐  De  dader  is  uit  op  geld.  We  spreken  in  dit  geval  ook  wel  van  financial  sextortion    
-‐  De  dader  is  uit  op  meer  beelden,  seksueel  contact  of  een  relatie  met  het  slachtoffer.  

  
Wat  je  lever  je  in?  

-‐   Antwoorden  op  de  vragen  en  een  ingevuld  Werkblad  Grooming      
-‐   Antwoorden  op  de  vragen  en  een  ingevuld  Werkblad  Sexting    
-‐   Antwoorden  op  de  vragen  en  een  ingevuld  Werkblad  Sextortion  

  
Bronnen:    
www.helpwanted.nl  
https://www.helpwanted.nl/wp-‐content/uploads/2016/10/Werkblad-‐leerlingen-‐grooming-‐okt-‐2016.pdf  
https://www.helpwanted.nl/wp-‐content/uploads/2016/10/Helpwanted-‐les-‐SEXTING-‐leerlingen-‐werkblad-‐okt-‐2016.pdf  
https://www.helpwanted.nl/wp-‐content/uploads/2016/10/Werkblad-‐leerlingen-‐sextortion-‐okt-‐2016.pdf  
https://www.vn.nl/de-‐zaak-‐frank-‐r/  
https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/de-‐dood-‐van-‐amanda-‐todd  
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De  opdrachten:  

1.   Grooming  
  

a.   Klik  op  Wat  is  grooming?  en  bekijk  het  filmpje.  Beschrijf  kort  en  in  eigen  woorden  wat  grooming  
betekent.    

b.   Weet  jij  met  wie  je  chat?  Beantwoord  onderstaande  vragen.  Bespreek  je  antwoorden  met  een  
medestudent.    

•   Heb  jij,  op  sociale  media  of  chat,  weleens  seksuele  vragen  gekregen  van  iemand  die  je  niet  
kende?  Zo  ja,  wat  heb  je  toen  gedaan?  

•   Heb  je  op  sociale  media  weleens  iemand  toegevoegd  die  je  later  helemaal  niet  bleek  te  kennen?  
•   Heb  je  op  sociale  media  weleens  iemand  geblokkeerd?  Waarom?  
•   Heb  je  weleens  met  iemand  offline  afgesproken  die  je  online  hebt  ontmoet?  
•   Heb  je  weleens  je  telefoonnummer  aan  iemand  gegeven  die  je  via  internet  had  leren  kennen?  

c.   Open  het  ‘werkblad  grooming’.  Lees  de  tekst  en  de  stellingen.  Vul  het  werkblad  in.  Zoek  op  internet  naar  
bruikbare  tips  en  adviezen.  Bewaar  het  ingevulde  werkblad  in  je  portfolio.    
  

2.   Sexting  
  

a.   Klik  op  Wat  is  sexting?  en  bekijk  het  filmpje.  Beschrijf  kort  en  in  eigen  woorden  wat  sexting  betekent.    
b.   Welke  foto’s  zet  jij  online?  Beantwoord  onderstaande  vragen.  Bespreek  je  antwoorden  met  een  

medestudent.    
•   Heb  jij  weleens  een  naaktfoto  of  –video  van  iemand  ontvangen  in  een  1  op  1  gesprek?  
•   Heb  je  weleens  een  naaktfoto  van  iemand  die  je  kent  via  een  groepsWhatsApp  ontvangen?  Zo  

ja,  wat  heb  je  daarmee  gedaan?  
•   Heb  je  weleens  een  naaktfoto  van  iemand  die  je  kent  online  zien  staan,  bijvoorbeeld  op  

Instagram?  
•   Heb  je  weleens  een  naaktfoto  of  –video  waarop  iemand  te  zien  is  die  jij  kent,  doorgestuurd?  Zo  

ja,  hoe  denk  je  daar  achteraf  over?  
c.   Open  het  ‘werkblad  sexting’.  Lees  de  tekst  en  de  stellingen.  Vul  het  werkblad  in.  Zoek  op  internet  naar  

bruikbare  tips  en  adviezen.  Bewaar  het  ingevulde  werkblad  in  je  portfolio.    
  

3.   Sextortion  
  

a.   Klik  op  Wat  is  sextortion?  en  bekijk  het  filmpje.  Beschrijf  kort  en  in  eigen  woorden  wat  sextortion  
betekent.    

b.   Wat  doe  jij  voor  de  webcam?  Beantwoord  onderstaande  vragen.  Bespreek  je  antwoorden  met  een  
medestudent.    

•   Heb  je  weleens  1  op  1  gechat  met  iemand  die  je  niet  kende?  
•   Heb  jij  je  weleens  verdiept  in  de  privacy-‐instellingen  van  de  verschillende  sociale  media  die  jij  

gebruikt?  Zijn  jouw  apps  of  sites  goed  genoeg  beveiligd?  
•   Gebruik  jij  een  webcam  op  je  laptop  of  pc?  Waarom  wel/niet?  

c.   Open  het  ‘werkblad  sextortion’.  Lees  de  tekst  en  de  stellingen.  Vul  het  werkblad  in.  Zoek  op  internet  
naar  bruikbare  tips  en  adviezen.  Bewaar  het  ingevulde  werkblad  in  je  portfolio.  


