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To sext or 
not to 
sext

Is that the question?

1 maart 2018

Seppe Geerts

Sensoa wil als expertisecentrum de 
seksuele gezondheid in Vlaanderen 

bevorderen, binnen een internationaal
perspectief.

©Sensoa 

• Interventies
• Informatie en advies
• Vorming, opleiding en training voor 

intermediair
• Beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering

• Preventie soa en hiv
• Preventie ongeplande zwangerschap
• Preventie seksueel

grensoverschrijdend gedrag
• Integratie mensen met hiv
• Relationele en seksuele vorming

• Jongeren
• Algemeen publiek
• Homomannen
• Kwetsbare migranten
• Internationaal

“Onze school wordt haast dagelijks geconfronteerd met sexting. 
Hoe een beleid ontwikkelen?”

“Onze leerlingen zijn kwetsbaar. Hoe hen hier sterker in maken?”

“Hoe omgaan met grensoverschrijdend gedrag via sociale media?”

“Hoe een leerlijn rond sexting ontwikkelen?”

Vragen uit
de praktijk…

VS als tool om 

om te gaan

met sexting

Wat is
sexting?

Leerlijn 
opstellen

Op het menu

Beleid
opstellen
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Stellingen

- Ik weet wat sexting is
- Ik heb al sexting meegemaakt op school
- Ik ken een jongere van wie er naaktfoto’s circuleren
- Ik heb al eens gesproken met jongeren over sexting
- Er is al eens een verhaal over sexting eerst tot bij mij gekomen
- Er is op school een beleid rond sexting
- Ik heb al werkvormen gebruikt om over sexting te praten
- Mijn kind heeft van al eens melding gemaakt van sexting
- Ik vind het moeilijk om over sexting te praten
- Ik vind sexting fout

Is normaal Is een risico

Derde weg? 

Essentiële uitdagingen
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+ Seksueel gedrag – offline 
en online – hoort bij 
de seksuele ontwikkeling
× flirten en daten

× seksueel getinte foto’s en filmpjes 
delen (sexting)

× porno kijken

× informatie zoeken of hulp vragen.

Jongeren, nieuwe 
media en seks

+ Bezorgdheid bij ouders en 
opvoeders

×verbieden?

×leren mee omgaan?

×hoe omgaan met 
incidenten?

Voordelen? Nadelen?
Erotische communicatie 
niets nieuws

+ Sluit aan bij de seksuele 
ontwikkeling van jongeren

× om interesse te laten blijken, tussen vrienden 
of naar iemand met wie je wil daten

× voorafgaand aan of als aanvulling bij een 
seksuele ontmoeting

× om te flirten voor de relatie start

× om een periode dat het koppel gescheiden is 
te overbruggen

× om een unieke vertrouwensband te creëren 
tussen partners

× om seksueel zelfvertrouwen te verwerven

+ Sexten om negatieve redenen (om te 
pesten) komt veel minder voor

Many reasons why

• zelfgeproduceerde seksueel getinte tekst of 
beelden uitwisselen via telefoon of internet

• Verschillende vormen :
• van pikante tekstberichtjes uitwisselen met je lief 

tot naaktbeelden doorsturen naar onbekenden.

• Verschillende rollen :
• zelf beelden of boodschappen maken en die 

versturen
• beelden ontvangen, gevraagd of spontaan

• Jongeren zelf hebben het vooral over 
'naaktfoto's versturen'.

Sexting?
• Vooral oudere adolescenten (+14 jaar) en 

holebi's

• 8,1 % van 12-18 jarigen heeft een ‘seksueel 
getinte foto’ van zichzelf verspreid in de 
afgelopen 2 maanden

• Vaker ontvangen dan zelf versturen
• Heb je ooit al eens een digitale foto gestuurd?

• 20,4% JA

• 79,6% NEE

• Heb je ooit al eens een digitale foto ontvangen?
• 53,1% JA

• 45,9% NEE

Inzetten op de rol van de omstaander
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,,Veel campagnes 
richten zich op de 

jongens en meisjes 
die de naaktfoto's 

maken. Wij hebben 
ons gericht op degene 
die de foto ontvangt. 

De ontvangers 
hebben de keuze: 
houd ik het voor 

mezelf of stuur ik de 
foto door aan mijn 

vrienden?"

Heb oog voor de genderdynamiek

• Genderverschillen eerder in specifieke 
rollen die in sexting gebeuren (wie 
vraagt om een foto, wie verstuurt, wie 
ontvangt)

• Niet in de mate waarin aan sexting 
wordt gedaan

• Gendernormen zijn ook online van 
toepassing

• Jongens meer onder druk om foto’s te 
verzamelen, dus gaan ze er meer om 
vragen dan meisjes.

meisjes als domme en naïeve slachtoffers
jongens als players

“Jongens die deze foto’s verspreiden, denken  dat ze 
een prestatie leveren (waarschijnlijk de enige in hun 
leven) door minder- en meerderjarigen aan de 
schandpaal te nagelen nadat ze zelf een 
(teleurstellende) relatie met de betrokken vrouwen 
achter de rug hebben.”

“Het zou een minimale erkenning kunnen betekenen 
voor de slachtoffers als er over deze diepgewortelde 
plaag wordt gesproken. Zowel thuis als op school, in 
vriendenkringen en binnen de verschillende 
gemeenschappen. Alleen op die manier kunnen we 
de daders ‘exposen’ en potentiële slachtoffers 
beschermen.”

Stop victim blaming

Nood aan mindshift bij jongeren

Victim blaming
Preventie + inzetten op de 

rol van omstaanders

https://www.youtube.com/watch?v=51-hepLP8J4
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• Ga je zeggen tegen iemand die de knieën brak bij het skieën dat die 
persoon beter niet zou geskied hebben? 

• Is het de schuld van een voetbalsupporter dat hij door hooligans 
aangevallen wordt omdat hij zijn supportersjaal draagt?

• Mag een meisje geen kort rokje dragen omdat iemand zich niet zou 
kunnen beheersen?

Vergelijk met andere
contexten

Onthouding is onhaalbaar

Maar… hoe?

1. Hoe weten we welke sexting ok is en 
wat niet? 

2. Hoe moeten we hierop pedagogisch 
reageren?

Een jongen van 15 toont zijn penis 
op de webcam.

Wat gaat er in het hoofd om van 
een…

×Begeleider?

×Andere jongere?

×Ouder van de jongere?

× Jongere zelf?

Een voorbeeld

• Onduidelijkheid over wat kan en wat niet
• Verschillen in visies op seksueel gedrag

• De discussie is vaak geladen en persoonlijk

• Groot gevoel van verantwoordelijkheid 
• Men wil vooral risico’s vermijden

• Seksuele ontwikkeling krijgt moeilijk ruimte

• Overreactie of laisser faire

• Gebrek aan open communicatie
• Pedagogisch vacuüm

Wat is het probleem?
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1. Wat is ok en wat is niet ok?

2. Indien niet ok: rangschik van minder 
ernstig naar ernstig

Gradaties

De derde weg volgens Sensoa: het 
Vlaggensysteem

Groen
Acceptabel en positief

Geel
Occassioneel, onacceptabel

Rood
Problematisch, onacceptabel

Zwart
Ernstig, onacceptabel

6 criteria

• Een systeem om te beoordelen 
of seksueel gedrag oké is of niet 
(0 tot 18 jaar)

• Op basis van 6 criteria
• Toestemming
• Vrijwillig

• Gelijkwaardig
• Ontwikkeling

• Context
• Zelfrespect

• Een gepast pedagogisch antwoord 
bieden

wederzijdse toestemming

• Begrip en besef van 
wat voorgesteld 
wordt

• Bewustzijn van de 
mogelijke gevolgen

• Verwachting dat 
een onderling 
akkoord 
gerespecteerd zal 
worden

• Niet neen zeggen ≠ 
toestemmen

• Als we het allebei goed en prettig vinden, dan is 
het ok.

• Ik moet goed vragen of het ok is 
• Als ik het niet wil, dan moet ik dat zeggen en 

het niet doen. 
• Als mijn vriend/in zegt dat hij/zij niet wil, dan 

mag ik niet aandringen

vrijwilligheid

• Is er sprake van dwang?

• Dreiging en geweld?

• Druk? 

• Secundaire winst of 
verlies (geld, voordelen, 
vriendschap in ruil voor 
seks of angst voor 
verlies van liefde en 
vriendschap)

https://www.youtube.com/watch?v=oQbei5JGiT8&t=1s
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• Ik doe het alleen omdat ik het zelf wil
• Ik doe het niet om de ander een plezier 

te doen of omdat ik bang ben dat de 
ander boos zal worden

• Ik mag niet aandringen als de ander niet 
wil

gelijkwaardigheid

• Is er gelijkwaardigheid 
tussen beide partijen?

• Fysieke, cognitieve en 
emotionele 
ontwikkeling

• Macht en controle

• Autoriteit

• Seksueel getint contact met 
iemand die veel ouder, 
sterker of slimmer is, is niet 
ok

• Seksueel getint gedrag met 
iemand die veel jonger of 
zwakker is ook niet.

gepast voor de leeftijd

• Is dit gedrag geobserveerd bij 
meer dan 20 % van de jongeren 
van die leeftijd?

• Normatieve lijst
• Gebaseerd op bestaande literatuur 

over seksuele ontwikkeling
• Ingedeeld in leeftijdsfases
• Consequent volgens de vlaggen 

ingevuld
• Als vertrekpunt voor beoordeling
• Te vinden op 

www.vlaggensysteem.be

• Ik doe geen dingen waar ik te 
oud of te jong voor ben

gepast voor de context

• De algemene maatschappelijke 
norm 

• Tijd- en cultuurgevoelig

• Storend voor een meerderheid
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• Ik ben me bewust van de 
context

zelfrespecterend

• Geen gedrag dat mogelijks 
gevaar of schade inhoudt voor 
zichzelf
• Geen fysieke kwetsuren zoals 

wondjes, pijn, infectie, 
mishandeling

• Geen psychische pijn zoals 
vernederd worden, uitgelachen, 
gepest worden, wroeging en 
spijt

• Ik doe mezelf geen pijn.
• Ik denk na over de schadelijke 

gevolgen van mijn gedrag voor 
mezelf

1. Kies een criterium of aanvullend 
aandachtspunt

2. Leg het uit in 5 oneliners die passen bij 
jouw jongeren

In jongerentaal

Bij welke situatie viel jouw mond open? Toepassen 
• Alle criteria oké

• Eén of meer criteria onduidelijk of niet oké: 
andere vlag

• Opschuiven vlag op basis van ernst
overschrijding
• Hands on / hands off
• Herhaling na verduidelijking
• …

Toepassen



3/9/2018

9

• GEDRAG beoordelen

• Gedrag met groene en gele vlag 
zijn nodig voor de ontwikkeling

• Focus ligt op de pleger

• Doel is herhaling voorkomen

Gedrag beoordelen
Een jongen
van 15 laat
zijn penis 
zien op de 
webcam.

Geel

Een jongen van 14 
stuurt pikante foto’s van 

zichzelf naar zijn even 
oud lief via Snapchat op 

zijn slaapkamer. Ze
beloven om dit niet met 

anderen te delen en 
spreken af om meteen

daarna de foto te
wissen.

Groen

Inschattingsvermogen van de jongere

Kan de jongere nee 
zeggen als die niet

wil?

Kan de jongere
inschatten wat die wil

delen? 

Kan de jongere
inschatten wie te

vertrouwen?

Weerbaar?

Besef van privacy?

Besef van 
vertrouwen?

Twee 
dertienjarige

jongens
chatten thuis

met elkaar
over seks.

Een 17-jarig 
meisje chat 

met een
jongen van 

11. Het 
meisje vraagt
de jongen zijn
penis te laten
zien voor de 

webcam.
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Een man van 
27 zoekt 

contact via 
een 

datingapp 
voor homo’s 
en vraagt aan 

een jongen 
van 15 om 

een naaktfoto 
van zichzelf 
op te sturen

Een jongen 
van 17 zet 

doelbewust 
een 

naaktfoto 
van een 

klasgenootje 
op internet.

Groen Geel Rood Zwart 
Niet stoppen Afleiden/stoppen Stoppen Stoppen 

Bekijk/benoem/ 
bevraag gedrag

Bekijk/benoem/ 
bevraag gedrag

Bekijk/benoem/ 
bevraag gedrag

Bekijk/benoem/ 
bevraag gedrag

Benoem gevoelens Benoem gevoelens Benoem gevoelens Benoem gevoelens

Bevestig en leg uit Bevestig positieve + 
uitleg

Bevestig positieve + 
uitleg

Bevestig positieve + 
uitleg

Begrens/leid af& leg 
uit

Verbied & leg uit Verbied & leg uit

Maak afspraken Afspraken en 
consequenties

Afspraken en 
consequenties 
uitvoeren

Rapporteer Rapporteer en 
verwijs

Hoe reageren?
Een jongen 
van 13 jaar 
stuurt op 
vraag van 

zijn vrienden 
een 

naaktfoto 
door van zijn 
ex-vriendin. 

Hoe reageren?

• Benoem: ik hoor dat jij een naaktfoto hebt verstuurd van 
je ex-vriendin

• Gevoel: was dat oké? Vond jouw ex-vriendin dat ok? Wat 
vond zij daarvan? Wat voelde jij daarbij? 

• Wat oké is en waarom: ik begrijp dat je vrienden dat 
cool vinden Wat niet oké is en waarom: maar je mag 
niets doorsturen waar geen toestemming voor gegeven 
werd. Daar horen risico’s bij. Welke risico’s denk je? 

• Afspraken en consequenties concretiseren: wat spreken 
we hierover af? Hoe ga je excuses aanbieden? Als dit nog 
eens gebeurt, moeten we maatregelen nemen

• Rapporteer: Meld intern

Een jongen van 13 
jaar stuurt op vraag
van zijn vrienden
een naaktfoto van 
zijn ex-vriendin
door.
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Hoe reageren?

• Benoem: ik hoor dat jij een naaktfoto hebt verstuurd

• Gevoel: was dat oké? Vond die jongen dat leuk? Wat 
voelde jij daarbij? Wat voelde de jongen daarbij?

• Wat oké is en waarom: het is best oké om te flirten

• Wat niet oké is en waarom: maar je mag niemand iets 
tonen waar die niet om gevraagd heeft  en het heeft 
voor jou ook bepaalde risico’s. Kan je zelf denken aan 
risico’s?

• Afspraken: wat spreken we hierover af? Hoe ga je 
excuses aanbieden?

Een meisje van 14 
jaar probeert een
jongen van 16 jaar
te versieren. Ze
stuurt ongevraagd
een aantal pikante
foto’s van zichzelf
in ondergoed door. 

Strafbaar?

Niet strafbaar Strafbaar Strafbaar maar niet 
vervolgd

Foto’s nemen van jezelf en 
niet verspreiden

Foto’s verspreiden van jezelf
met of zonder toestemming 
ontvanger: verspreiding van 
kinderporno (art 383bis §1)

Als ontvanger toestemming 
geeft

Foto’s downloaden van 
minderjarigen (dus ook 
foto’s ontvangen): bezit van 
kinderporno (art 383bis §2)

Als de foto’s zijn ontvangen 
door een minderjarige en 
niet worden verspreid

Foto’s verspreiden (en
maken) van een ander 
zonder toestemming van de 
persoon op de foto (art 
371/1)

Stappenplan
‘een naaktfoto in jouw organisatie’
1. Situeer het probleem

2. Bepaal de ernst van de situatie

3. Geef aandacht aan het slachtoffer

4. Geef aandacht aan de verspreider

5. Geef aandacht aan de ouders

6. Communiceer op je school

7. Communiceer met de andere school of 
instelling

8. Geef vorming aan leerlingen en ouders

9. Overweeg: aangifte doen bij de politie of 
niet

10. Evalueer en stuur bij

Maak het 
gedrag 

concreet

Oefenen op pedagogische reacties

Welke informatie 
heb je nog nodig 

om te weten of de 
criteria ok zijn of 

niet? 
Bij wie gaan we 
die informatie 

halen?

Welke 
vlag?

Reactie op 
korte en 

lange 
termijn 

Wat is de reactie 
rechtstreeks naar 
de jongere? Wat 

gaan jullie binnen 
de organisatie 

doen?

Info 
nodig + 
waar?

Groen Geel Rood Zwart

Gelijkwaardigheid ‘Ik voel mij 
gelijkwaardig 
met de ander’

Ongelijkwaardigheid is niet 
groot

Grote ongelijkwaardigheid Grote
ongelijkwaardigheid
(volwassene of 
groep)

Intentie 'Ik vind dit fijn 
en de ander 
ook’

Ongevraagd impulsief 
doorsturen

Weet dat de ander
schade wordt
toegebracht

Vertrouwen ‘Ik kan 
inschatten wie 
ik kan 
vertrouwen.’

Niet kunnen inschatten wie te 
vertrouwen. 
Alleen via internet kennen

Toestemming ‘Ik wil dit en 
geef 
toestemming’
‘Ik kan nee 
zeggen als ik 
dat niet wil’

Geen duidelijke afwijzing
Niet neen durven zeggen

Een duidelijke afwijzing
Sexting ongevraagd
opslaan

Een duidelijke
afwijzing

Vrijwilligheid ‘Ik voel mij 
niet onder 
druk gezet’

Weinig dwang of overreding Duidelijke dwang. Men kan 
zich niet aan de chantage 
onttrekken

Herhaalde dwang, 
geweld of chantage

Frequentie Eenmalig Herhaald Herhaald rood

Maar hoe kunnen we nu per leeftijd
preventief werken rond

grensoverschrijdende sexting?
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Jongeren leren vooral van elkaar

+ Gebruik vooral tips en verhalen van herkenbare jongeren.

1. Ga niet eenzijdig sexten, maar wisssel beelden uit met een betrouwbare partner.

2. Blijf anoniem: geen aangezicht tonen of andere herkenbare kenmerken zoals tattoos of 
beelden met een herkenbare achtergrond.

3. Laat jezelf niet intimideren maar dreig met wettelijke stappen als iemand je onder druk 
zet.

©Sensoa

Tools

Victim blaming: werkvormen

Chatbot 
Sextmasjien

Lesmap 
Sexting@School

Pano-reportage 
Sexting

• Casus waarbij een naaktfoto ongewenst wordt verspreid op school na een liefdesbreuk

• In 5 groepen (hoofdrolspelers) laten nadenken over:
• Emoties en gevoelens van deze groep: wat voelt men?
• Motivatie: waarom heeft dit personage dit gedaan en/of zo gehandeld?

• Preventie: welke acties had het personage kunnen ondernemen om de situatie op te lossen?

• Herstel: welke dingen moeten er gebeuren zodat situatie weer normaal wordt en alle betrokken partijen weer (met 
elkaar) verder kunnen? 

• Welke stappen legt een sextingfoto af en hoe kan er best in elke stap gereageerd worden om 
escalatie te voorkomen? 

Lesmap
Sexting@School

http://www.allesoverseks.be/themas/seks-media/cyberseks/waarop-moet-ik-letten-bij-naaktfoto’s-of-sexting
http://www.allesoverseks.be/themas/seks-media/cyberseks/cyberseks
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Sextingmasjien Downloaden / ontlenen / aankopen / meer info

Verhalen van jongeren / tips / visueel / op jongerenmaat Begeleiders van jongeren / tips / correcte info

77

Preventie SGG / situatieschetsen onderwijs chatbot/ beleidstool / stappenplan / hé het is oké
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Interactieve pdf / VS op online relaties 14 talen / afbeeldingen / ook voor wie niet kan lezen

9 – 12j/ aflevering + module / interactief + KAVES

Toneelstuk ‘Seks Thing’

Meer info op 
www.okontreir.be

www.jongenvanzin.be/space
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Werken
rond sexting 
is ook
werken
rond…

1. Bekijk de leerlijn over sexting

2. Bekijk eventueel enkele producten

3. Maak een leerlijn op maat van jouw 
school

Maak een eigen leerlijn

Maar hoe ontwikkelen we nu een positief
beleid m.b.t. sexting, relaties en 

seksualiteit? 

• Stam = visie

•Takken = verankering in 
activiteiten, structuren, 
richtlijnen…

•Bladeren = resultaten

•Wortels = onderliggende 
denkkaders

Totaal-beleid seksualiteit

Let’s talk about sexting

• Door beleid uit te werken
• lastige situaties voorkomen
• In staat om beter en 

gestructureerder te reageren 
als het toch eens misloopt

• Twee fases
• Wat is de visie van de 

school? Adhv
vlaggensysteem

• Hoe ontwikkelen we een 
positief beleid?

Fase 1: visie op sexting?
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Fase 2: sextingbeleid?

Raamwerk 
Seksualiteit en Beleid

Een beleid op drie niveaus:

Reactiebeleid

Preventiebeleid

Kwaliteitsbeleid

Een modelvisie

kwaliteit preventie reactie

Zorg/educatie

Huisregels/
accommodatie

Deskundigheid 
medewerkers

Communicatie

Beleidsmatrix: relationele en seksuele integriteit

1. een competentiechecklist voor medewerkers, die kan gebruikt 
worden om de noden aan bijscholing in kaart te brengen

2. Communicatie en aanspreekpunt  integriteit 
3. Een checklist voor omgangsregels
4. Het vlaggensysteem
5. Een gedragscode: een instrument om de verwachtingen naar 

medewerkers met betrekking tot seksualiteit en lichamelijke 
integriteit te formuleren

6. Een handelingsprotocol: een stapsgewijs voorstel tot handelen 
bij een vermoeden, een onthulling of een vaststelling van 
seksueel misbruik

7. Een wegwijzer met adressen en contactgegevens waar je 
cliënten kan naar doorverwijzen of waar je zelf terecht kan voor 
advies en ondersteuning

Beleidsinstrumenten
Hoe kunnen wij je nog 
helpen?

Vormingen op maatIntervisies Beleidstrajecten

bart.vandenbussche@sensoa.be
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Take home 
messages?


