
  
 
  

EenVandaag in de klas 
De hele school zag Sannes naaktfoto 
 
Leeftijd: 13-15 jaar 16 – 18 jaar   
Niveau:  VO-onderbouw & VO-bovenbouw 
 
Samengevat 
Sanne stuurde een sexy foto naar een vriend. Maar toen 
hij die foto doorstuurde naar de hele school, verpestte dat 
haar hele schoolperiode. Dit wordt ook wel sexting 
genoemd. Docenten moeten hier meer tegen doen, 
zeggen deskundigen. 
 
Vakgebied 
Mens en Maatschappij: Mediawijsheid & normen en 
waarden. 
 
Kernbegrippen 
Sexting / pesten / privacy / smartphone  
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het volgende kerndoel in het 
voortgezet onderwijs, VO Kerndoel 36 - De leerling leert 
betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke 
kwesties en verschijnselen, daarover een beargumenteerd 
standpunt in te nemen en te verdedigen, en daarbij 
respectvol met kritiek om te gaan. 
 
Verdieping 
Op schooltv.nl vind je meer video’s over dit onderwerp, 
bijvoorbeeld:  
Hoe komen hackers op je computer? 
Shaming en cyberpesten.  
Als je getagd wordt in een naaktfoto. 
Wat moet je doen als er online naaktfoto’s van je 
worden verspreid?  
 
………………………………………………………………………… 
Antwoorden 
1 Sexting is een samenvoeging van de woorden seks en 
texting. Sexting is het versturen van seksueel getinte 
berichten, foto’s of filmpjes van jezelf via je mobiele 
telefoon of tablet. 
2 Discussievragen 
3 B: De persoon/personen die de foto heeft/hebben 
doorgestuurd naar anderen 
 

Kijkvragen 
 

1 Leg uit wat sexting is. 
 
2 Lees de informatie op sense.info/sexting 
Ga ik groepjes van drie in discussie over de volgende drie 
stellingen: 

A. Het is de eigen schuld van iemand die een 
naaktfoto stuurt, wanneer deze wordt 
doorgestuurd. 

B. Wie een naaktfoto zonder toestemming 
doorstuurt, is strafbaar.   

C. Scholen moeten meer voorlichting geven over 
sexting. 
 

 
 
3 Lees de volgende uitleg over wat er in het wetboek over 
sexting staat: 
 
In Nederland is het (zelf) maken en verspreiden van seksueel 
getinte afbeeldingen en video's van minderjarigen strafbaar. 
Sexting van dit materiaal valt onder de strafbaarstelling 
van kinderpornografie, en het verspreiden van sexting-foto's 
en -video's, ook van meerderjarigen, kan strafbaar zijn 
als smaad of belediging als zedendelict. Artikel 139h van het 
Nederlandse Wetboek van Strafrecht trad in werking op 1 
januari 2020 en gaat over het expliciet strafbaarstellen van 
het wederrechtelijk vervaardigen en het openbaarmaken van 
afbeeldingen van seksuele aard. 
 
Vraag: wie is er volgens de tekst in het wetboek schuldig 
wanneer een naaktfoto wordt doorgestuurd? 

A. Het meisje/de jongen die een naaktfoto van 
zichzelf stuurde 

B. De persoon/personen die de foto heeft/hebben 
doorgestuurd naar anderen 

-------------------------------------------------------------------------- 
Heb je zelf vervelende ervaringen met sexting en wil je 
hier over praten? Kijk dan op:  
www.helpwanted.nl 
www.slachtofferhulp.nl 
-------------------------------------------------------------------------- 
       © NTR 2021 
 

Docentenversie 

http://www.schooltv.nl/
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Profielwerkstuk 
Vind je dit een interessant onderwerp en wil je dit 
gebruiken voor je profielwerkstuk? 
Het thema ‘sexting’ is te gebruiken als onderwerp voor 
je profielwerkstuk bij het vak mens en maatschappij.  
 
Studiekeuze 
Ben je benieuwd welke studies passen bij de beroepen 
uit de video? Je zou bijvoorbeeld het volgende kunnen 
studeren: 
 
MBO: 
Zorg en Welzijn 
Maatschappelijke zorg 
 
HBO: 
Welzijn en samenleving 
Toegepaste sociologie 
 
WO: 
Ethiek   
Rechten 
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Leerlingenversie 

http://www.schooltv.nl/
https://schooltv.nl/video/hoe-komen-hackers-in-je-computer-je-priveleven-op-straat/#q=sexting%20
https://schooltv.nl/video/shaming-en-cyberpesten-van-snapchatfoto-tot-online-haatcampagne/#q=sexting%20
https://schooltv.nl/video/als-je-getagd-wordt-in-een-naaktfoto-het-verhaal-van-jacklynn/#q=sexting%20
https://schooltv.nl/video/wat-moet-je-doen-als-er-online-naaktfotos-van-je-worden-verspreid-helpwanted-kan-je-helpen-de/#q=sexting%20
https://schooltv.nl/video/wat-moet-je-doen-als-er-online-naaktfotos-van-je-worden-verspreid-helpwanted-kan-je-helpen-de/#q=sexting%20
https://sense.info/nl/seks/seks-en-internet/sexting
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kinderpornografie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Smaad_(Nederland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wetboek_van_Strafrecht_(Nederland)
www.helpwanted.nl
https://www.slachtofferhulp.nl/

