
Themales ‘Sexting’

In deze lesbrief vind je werkvormen om met de klas over het thema sexting te 
bespreken. Deze lesbrief is opgedeeld uit en filmfragment uit de voorstelling 

Teun, een vijftal filosofische vragen, een stellingenspel en een individuele quiz. 
De lesbrief zal een lesuur in beslag nemen.

1. Filmfragment over sexting uit de voorstelling Teun. 
      https://youtu.be/506Ye3sflnY 

2.   Filosofische vragen:
- Wat is sexting?

    - Waarom doen mensen aan sexting?
- Waarom gaat het bij sexting zo vaak fout?
- Waarom worden voornamelijk meiden slachtoffer van sexting?
- Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat sexting positief wordt?

3.   Stellingenspel. 
      Het lokaal is leeg en de groep staat op een rij in het midden      
      van het lokaal. Als een leerling het eens is met de stelling, dan doet hij/zij   
      een stap vooruit, is hij/zij het niet eens met de stelling dan doe diegene een 
      stap naar achteren. Na 8 stellingen bekijkt de groep hoe ver ze van een 
      ander vandaan staan en kan de groep het erover hebben over hoe dat komt.

1. Als ik een naaktfoto toegestuurd krijg laat ik die aan anderen zien
2. Het hebben van naaktfoto’s van anderen zou niet strafbaar moeten zijn
3. Sexting is normaal en hoort bij de hedendaagse cultuur
4. Praten over seks voorkomt slachtoffers van sexting
5. Mijn ouders weten niet met wie ik online praat
6. Het slachtoffer is de schuldige
7. De media maakt sexting te negatief
8. Op deze school komt veel negatieve sexting voor

4.    Quiz.
       Op de volgende pagina is een sextingquiz te vinden. Print deze uit 
       voor je leerlingen of laat deze op het schoolbord zien. Het is de bedoeling  
       dat de leerling iemand uit de klas kiest en daar de quiz over doet. 
       Uiteindelijk bespreek je met elkaar de score.

https://youtu.be/506Ye3sflnY
https://youtu.be/506Ye3sflnY


5.

WAT WEET JIJ VAN SEXTING?

1.Wat is sexting?
a. Het bekijken van online porno 
b. Het versturen van sexy foto’s, video’s of 

berichten 
c. Een vorm van telefoonseks

2.Hoeveel van de jongeren tussen de 12 en 
17 heeft weleens aan sexting gedaan?

a. 1 op de 10 
b. 1 op de 15 
c. 1 op de 20

3. Is sexting bij minderjarigen strafbaar?
a. Nee, dat is flirten op straat of in de kroeg toch 

ook niet. 
b. Ja, want je maakt dan kinderporno 
c. Ja, maar in Nederland wordt sexting bij 

wederzijds goedvinden gedoogd

4. Hoeveel procent van de jongeren 
verwacht dat een naaktfoto 
verspreid wordt?

a. 30% 
b. 60% 
c. 90%

Wat is sextortion?
a. Het vertonen van afwijkend seksueel 

gedrag 
b. Afpersing met een 

sexy foto, video of 
bericht 

c. Het doen aan 
sexting met veel 
verschillende 
mensen

DE UITSLAG!
5 GOED: 

Je bent super goed op de hoogte 
van wat er gebeurt op het 
internet. Hierdoor kan je heel 
bewust ermee omgaan en de juiste 
keuzes maken

3 OF 4 GOED: 
Je bent al best mediawijs, 
toch zijn er nog bepaalde 
zaken waar je je bewust van 
moet worden, zodat het goed 
blijft gaat online

MINDER DAN 3 GOED: 

Het is belangrijk dat je je 
gaat verdiepen in de minder 
leuke kanten van het 
internet, zodat je 
mediawijzer wordt
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