
HELP! 
Mijn naaktfoto gaat 

de school rond



Sexting?

Waar denk je aan?



Sexting?

Anderen noemen het ook wel:

Nudy

Dickpic

Bilfie Pussypic

Naaktselfie

Sexselfie



3 op de 5 jongeren praat nooit met hun ouders over sexting.

50% van de jongeren praat met hun vrienden over sexting.



• Scholen vragen om handvatten
“Help, er circuleert een naaktfoto/naaktfilmpje op mijn school!”

• Lang Leve de Liefde, lespakket behandelt 
onderwerp, maar summier

• Vernieuwing bestaand, sterk verouderd 
lespakket Internetsoa

Waarom deze Toolkit?



Toolkit L.O.V.E. Online

Doelen:

1. Verbeteren van signalering en zorg rond online seks 
risico’s 

2. Stimuleren van ontwikkeling van schoolbeleid 

3. Bewustmaken van risico’s en beschermingsgedrag 
bevorderen

4. Ouderondersteuning



• Sluit aan bij Lang Leve de Liefde

• Planmatig ontwikkeld

• Praktijkonderwijs en vmbo onderbouw

• Inmiddels 4983 exemplaren besteld!

Toolkit L.O.V.E. Online



Samenwerkingspartners



Toolkit L.O.V.E. Online

Bestaat uit:

o Handleiding

o Lesmodule L.O.V.E. Online

o Stappenplan Sexting

o Ouderfolder 

https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw-Pzp1K_bAhVK3SwKHfK1ClsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.stappenplansexting.nl/contact/&psig=AOvVaw3zmW2c3SOJGTscDViVtdi0&ust=1527846205107117
https://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjw-Pzp1K_bAhVK3SwKHfK1ClsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.stappenplansexting.nl/contact/&psig=AOvVaw3zmW2c3SOJGTscDViVtdi0&ust=1527846205107117


Toolkit L.O.V.E. Online

Bestaat uit:

o Handleiding

o Lesmodule L.O.V.E. Online

o Stappenplan Sexting

o Ouderfolder 



• Te downloaden op de website: 
www.langlevedeliefde.nl

• Bevat:
– Achtergrond informatie sexting en grooming

– #Socialmedia: wat is er allemaal?

– Interessante websites

– Algemene informatie over de les

– Uitwerking van de lessen

De handleiding





Toolkit L.O.V.E. Online

Bestaat uit:

 Handleiding

o Lesmodule L.O.V.E. Online

o Stappenplan Sexting

o Ouderfolder 



• 2 lessen (mogelijkheid 3 à 4 lessen)

• Leerlingenmagazine

• 2 filmpjes

• Docentenhandleiding

De lesmodule



De lesmodule

Les 1  #Online: wat doe jij?

• Social media: wat is wel en niet leuk?

• Online en offline flirten

• Sexting

Les 2 #Online: hou het veilig!

• Contact met onbekenden en online profielen

• Nee zeggen en anderen blokkeren

• Grooming

• Sextortion

• Hoe kun je anderen helpen? 



Oefenen met de lesmodule



Oefenen met de  lesmodule





De lesmodule

Les 1  #Online: wat doe jij?

• Social media: wat is wel en niet leuk?

• Online en offline flirten

• Sexting

Les 2 #Online: hou het veilig!

• Contact met onbekenden en online profielen

• Nee zeggen en anderen blokkeren

• Grooming

• Sextortion

• Hoe kun je anderen helpen? 

https://vimeo.com/235624086#t=265s
https://vimeo.com/235624086#t=265s


Stoplichtspel

Joep heeft een foto van zijn vriendin in BH.
De foto staat op zijn telefoon. 
Hij laat de foto trots aan een vriend zien.  



Stoplichtspel

Kelly heeft een naaktfoto van haar ex-vriend.
Het is pas net uit.
Ze zet de foto op Instagram. 



Stoplichtspel

Saïd praat vaak online met (onbekende) meiden. 
Via Instagram of Facebookchat met video. 
Soms trekt hij dan zijn T-shirt uit.



Procesevaluatie

• Bijna alle docenten en leerlingen positief.

• Boodschap: ‘Sexting kan leuk zijn’. 

• Volgend jaar weer de module gebruiken.

• Meer tijd nodig, vooral op praktijkscholen.

Leuk
39%

Gewoon
53%

Niet leuk
5%

Anders
3%

Beoordeling les 
leerlingen enquête

N=89

‘Dat is voor het eerst 
dat ik dat zo las. 

Meestal is het alleen 
maar ‘pas op!’ Maar 

dit is ook het 
positieve. Die hele 
insteek vind ik heel 
verfrissend, vind ik 

heel goed.’
-Docent



Toolkit L.O.V.E. Online

Bestaat uit:

 Handleiding

 Lesmodule L.O.V.E. Online

o Stappenplan Sexting

o Ouderfolder 



Hoeveel sexting incidenten heeft u in 

uw werk meegemaakt?



Stel: er gaan op dit moment seksueel 

getinte beelden van een leerling rond.

Wat doe je?



A. Ik kijk het even aan. Misschien loopt het met een sisser af.

B. Ik stap naar de zorgcoördinator, hij/zij weet wat te doen.

C. Ik roep het zorgteam bij elkaar en dring erop aan dat de wijkagent wordt 

ingelicht.

D. Ik ga in gesprek met de leerling die op de foto staat.

Wat doe je?



‘Ja hallo…, maar hier zijn wij toch niet verantwoordelijk voor?!’

‘Ik wil wel wat doen, maar wat ik weet niet goed wat ik kan doen 

‘Ik wil wel wat doen, maar voel me niet kundig genoeg om dit aan te pakken’

‘Ik voel me wel verantwoordelijk, maar ik weet niet waar te beginnen…’

‘Ik vind dit niet iets voor mij, dat is iets voor …’ (ouders, vertrouwenspersoon, etc.)

BELEID!

Vaak handelingsverlegenheid





• Alle stappen op een rij

• Checklists 

• Voorbeeld communicatiestatement

Stappenplan sexting



www.stappenplansexting.nl





Toolkit L.O.V.E. Online

Bestaat uit:

 Handleiding

 Lesmodule L.O.V.E. Online

 Stappenplan Sexting

o Ouderfolder 



• Achtergrond: feiten en cijfers

• Praattips

• Websites

Ouderfolder



Stappenplan Sexting



Toolkit L.O.V.E. Online

Bestaat uit:

 Handleiding

 Lesmodule L.O.V.E. Online

 Stappenplan Sexting

 Ouderfolder 
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