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/ Volledige voor- en 

achternaam als gebruikersnaam

/ Geluid op mute en camera 

aan

/ Via de chat vragen stellen

/ Via de chat “vingers 

opsteken”

/ Bij het verlaten van de break 

out rooms klik op ‘Leave break 

out room’

/ Niet in paniek raken m.b.t. je 

technische skills; we helpen je 

zoveel we kunnen!

/ …

Praktisch



Liefde, seksualiteit, relaties, 

diversiteit en het stellen van 

grenzen is wat jongeren 

dagelijks bezighoudt. Qpido 

heeft als missie dat kinderen 

en jongeren veilig seksueel 

kunnen opgroeien.

Qpido is onderdeel van

Qpido



WAT DOET QPIDO?

Voorlichtingslessen

Liefde is…
Sexting & Grooming

Ambulante hulp

Romeo & Julia
Nova

Trainingen op maat

Voor professionals
Voor ouders

Contact

Website 
WhatsApp

Anonieme chat
Consult

QpidOnline



Doel van vandaag



01 —

02 —

03 —

DOEL VAN VANDAAG

Kennis
Leuke kanten en risico’s

Belang van het gesprek
Om negatieve gevolgen van sexting en grooming te voorkomen

Wat kan jij doen in het gesprek?
Met slachtoffer en verspreider



Grooming



Grooming
/groe:ming/

Grooming is de werkwijze van 

volwassenen, waarbij ze (via 

internet) jongeren benaderen 

met als uiteindelijk doel om 

seksueel contact te hebben.



HET GROOMINGSPROCES

01 —

02 —

03 —

Slachtofferselectie

04 —

05 —
Daadwerkelijk misbruik

Informatie inwinnen en vertrouwen winnen

Voorzien in behoefte

Verleggen van grenzen



Sexting



Sexting
/seks:ting/

SEXTING is het maken en 

verspreiden van seksueel 

getinte foto’s, video’s of

teksten via social media en 

mobiele telefoons.



WAAROM DOEN JONGEREN AAN SEXTING?

/ Spannend

/ Leuk

/ Opwindend

/ Wanen zich veilig

/ Aandacht

/ Om erbij te horen

/ Omdat het hoort

/ Onder druk staan

/ Stoer

/ Sensatie



Shamesexting



Shamesexting
/sjeem:seks:ting/

SHAMESEXTING is ongevraagd 

of zonder toestemming maken 

of verspreiden van seksueel 

getinte foto’s, video’s of

teksten met als doel de 

afgebeelde persoon aan de 

schandpaal te nagelen



WAAROM DOEN JONGEREN AAN SHAMESEXTING?

/ Aandacht

/ Om erbij te horen

/ Omdat het hoort

/ Onder druk staan

/ Stoer

/ Sensatie



Sextortion



Sextortion
/seks:tor:tjon/

Sextortion is het afpersen van 

een slachtoffer met 

naaktbeelden in ruil voor geld, 

goederen of seksuele 

handelingen. Wanneer hieraan 

niet voldaan wordt, dreigt de 

afperser het materiaal te 

verspreiden.



https://youtu.be/tZPV997WNWc


WAT ZIE JE IN DE FILM?

Welke situaties in de film met 
sexting herken je?

Welke groom-technieken zie 
je in de film?

Waarom heeft Ryan de foto van
Nathalie doorgestuurd?

/

/

/

Hoe zou je als professional 
handelen in de situatie van
Nathalie en hoe in de situatie
van Justin?

/



GEVOLGEN VAN SHAMESEXTING

/ Pesten

/ Uitsluiting

/ Schaamte

/ Stemmingsklachten

/ Stressklachten

/ Zelfmoordgedachtes

/ Schoolverzuim

/ Ouders machteloos

/ Chantage/Afpersing/Sextortion

/ Seksueel misbruik



02 —

VERSPREIDEN
KINDERPORNO

03 —

BEZIT VAN
KINDERPORNO

01 —

PRODUCEREN
KINDERPORNO

Wanneer je een seksueel 

getint filmpje of foto 

maakt van jezelf of 

iemand anders die 

jonger is dan 18 jaar. 

Wanneer je een seksueel 

getint filmpje of foto 

rondstuurt van iemand 

jonger dan 18 jaar.

Wanneer je in bezit bent  

van een seksueel getint 

filmpje of foto van 

iemand jonger dan 18 

jaar.

STRAFBAARHEID (SHAME)SEXTING



Het gesprek over social media



HET GESPREK OVER SOCIAL MEDIA

/ Gezamenlijke mediabeleving; toon interesse, stel vragen, kijk mee

/  Bespreek hoe ze om kunnen gaan met ontvangen materiaal

/ Wees op de hoogte

/ Maak duidelijke afspraken over social media gebruik

/ Bespreek verantwoord gebruik en benoem de risico’s

/ Adviseer over privacy-instellingen en wachtwoorden



Wat adviseer je als het om 
sexting gaat? 



Hoe ga je om met een ontvangen 
naaktfoto of –filmpje?



Wat kan je doen tijdens het gesprek?



WAT KAN JIJ DOEN TIJDENS HET GESPREK?

Slachtoffer

/ Ontschuldigen

/ Normaliseren

/ Schaamte verminderen

/ Netwerk betrekken

/ Psycho-educatie 

/ Aansturen op herstelgesprek

/ Vragen materiaal te verwijderen

/ Aangifte

/ Verwijzen naar traumatherapie

/ Beloof nooit geheimhouding



WAT KAN JIJ DOEN TIJDENS HET GESPREK?

Slachtoffer

/ Vergroot weerbaarheid; Hoe kun je reageren?

/ Gebruik het vlaggensysteem

/ Onderzoek de beweegredenen

/ Identiteit/Zelfbeeld = Ik wil gezien worden

/ Manipulatie = Ik wil de ander niet kwijt raken

/ Experimenteren = Ik vind het spannend



Snap je wat je doorstuurt?

https://www.youtube.com/watch?v=isOqWzQWvYI&list=PLsbaC4wmfa6QjdWIapdSv3VWIyhAEgP8j&index=14&t=0s


/ Inzicht vergroten in de gevolgen voor het slachtoffer en verspreider

/ Onderzoek beweegreden en sluit daarbij aan

/ Excuses aanbieden en deelnemen aan herstelgesprek  

/ Materiaal verwijderen & ontvangers vragen het ook te verwijderen 

/ Bespreek alternatieven voor de toekomst

WAT KAN JIJ DOEN TIJDENS HET GESPREK?

Verspreider



01 —

02 —

03 —

Wat is jullie aanpak?

Hebben jullie een protocol?

Is er een aandachtsfunctionaris seksualiteit?





HANDIGE LINKS

/ www.qpido.nl

/ www.sense.info

/ www.vraaghetdepolitie.nl

/ www.helpwanted.nl

/ www.meldknop.nl

/ hetgesprek.amsterdam.nl 

/ www.meldpunt-kinderporno.nl

/ www.mediaopvoeding.nl

/ www.mediawijsheid.nl

/ www.allesoverseks.be



Afronding



 
 Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam
 www.qpido.nl | 06 2933 8064 | info@qpido.nl

 Chatten: Maandag t/m vrijdag  13:00-17:00 uur 
Maandag en donderdag 19:30-21:30 uur

CONTACT

qpido qpido.nl


