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Programma  

•  Puberbrein 
•  Populair 
•  Beeldvorming 
•  Sexting en grooming 
•  Tips voor ouders 

‘Puberteit, dat is toch wanneer je lastige ouders hebt?’ 
 
Van: Mamma weet alles 
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Nog te ontwikkelen en leren beheersen 

8 – 24 jaar: 
•  Plannen 
•  Problemen oplossen 
•  Concentreren 
•  Consequenties overzien 
•  Keuzes maken 
•  Overzicht houden 
•  Onthouden 
•  Emoties herkennen 
•  Impulsen beheersen 

‘Mam,	je	kunt	niet	van	me	verwachten	dat	ik	geen	domme	
dingen	doe.	Je	hebt	zelf	in	een	<jdschri>	gelezen	dat	mijn	

frontaalkwab	nog	niet	uitgegroeid	is.’	

Zet	hersenen	op	
‘aan’	

Pubers	willen	grenzen,	
maar	daar	bedanken	ze	
hun	ouders	niet	voor	
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12 jaar: 
bijna iedere 

jongere 
heeft een 

smartphone 
 

Wat doet uw kind op social media? 
•  Contact met anderen  

 

•  Filmpjes en muziek  

•  Gamen 
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 Veel voordelen! 

•  Ontspanning en plezier 
•  Engels 
•  Creativiteit 
•  Gebruik in de les 
•  Oog-, handcoördinatie  
•  Mensen met dezelfde hobby’s vinden 
•  …  

De gemiddelde tiener stuurt met 
gemak 3700 berichtjes per maand 

Vergroten van risicoperceptie 



6	

Risico’s En… Kunt u een dagje zonder? 

Sociale media werken volgens 
principe van zelfpresentatie en 
onthulling 

Confrontatie met ongewenste content 

Veel interactie 

(on)bewust prijsgeven van informatie 

Gerichte marketing/reclame 

What goes online, stays online 

Grooming 

Sexting 

Privacydilemma’s 

Cyberpesten  
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Test  
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Jongeren moeten kritisch leren denken 

www.kenjevrienden.nu 

Wie vertrouw jij online? 
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Beeldvorming online 

Ook	Beliebers	moesten	eraan	geloven	
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Sexting 

Hoeveel % van de jongeren heeft wel eens een naaktfoto/seksfilmpje van zichzelf 
gemaakt? (SEXTING) 

19% jongens 
16% meiden  

82% op eigen initiatief 
2% werd gedwongen 

Jongeren zien het zelf nauwelijks als online risico (86% van de 
jongeren is het daarmee eens!)  

Gevaren: 
•  Kinderporno = strafbaar 
•  Voorstel: laster en smaad  
•  Zie volgende dia 

Wat te doen? 
•  Dubbele boodschap 
•  Praten met pubers + beelden verwijderen 
•  Meldknop.nl + aangifte 
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Strafbare feiten en experimenteergedrag 

•  Sexting = strafbaar als het gaat om minderjarigen. Zowel maker als 
ontvanger kunnen vanaf 12 jaar vervolgd worden voor het maken, 
bezitten en verspreiden van kinderporno (=zedendelict).  

•  Wet houdt geen rekening met experimenteer gedrag. 

•  Het recht houdt wel rekening met experimenteer gedrag (nieuwe 
ontwikkelingen). De rechter (jurisprudentie) houdt in bepaalde gevallen 
rekening met vrijwilligheid, gelijkwaardigheid en toestemming tussen 
minderjarigen (+ voorstel PvdA). 

•  Zodra beelden op het internet hun weg vinden, kan er wel sprake zijn 
van laster en smaad. 
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Grooming  

Waar of niet waar? 
Maar 3% van de jongeren 
heeft weleens in het echt 
afgesproken met iemand die 
ze kenden via het internet 

Niet waar!  
17% van de 
jongens en 
10% van de 
meisjes  
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In gesprek met jongeren 

Wel of niet foto’s versturen? 

•  Sta jij op de foto? 
•  Ben je naakt? 
•  Ben je onder invloed? 
•  Kan deze foto je 

carrière schaden? 
•  Is je profiel 

afgeschermd? 
•  De billboard-test 

Hoe weet ik of iemand echt is op het 
internet? + hoe spreek ik veilig af? 

•  Let op spelling 
•  Doe de webcamcheck 
•  Laat een foto op maat maken 

•  Neem de tijd als je met iemand 
afspreekt 

•  Stel je ouders en/of vrienden op de 
hoogte 

•  Spreek af op een openbare drukke 
plek 
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Wat kun je als ouder doen? 
•  Toon interesse in wat uw kind online doet 
•  Doorloop samen de privacy-instellingen 
•  Maak internet regels (hoeveel tijd, welke sites?)  
•  Grijp in als uw kind zich online niet goed gedraagt 
•  Schakel de politie in wanneer dat nodig is 
•  Praat met andere ouders over hoe zij het doen 
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Geen internet gebruik tijdens: 
•  Het maken van huiswerk 
•  Tijdens het eten 
•  Tijdens bedtijd  
•  En op bezoek 

EN: 
Geef zelf het goede voorbeeld 

Spreek bijvoorbeeld af: 
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Vragen, advies en hulp 

Voor jongeren: 
•  www.sense.info (filmpjes) 
•  www.helpwanted.nl (filmpjes) 
•  www.meldknop.nl 
•  www.hoezitdat.info 

Voor ouders: 
•  www.cjgkatwijk.nl 
•  www.mijnkindonline.nl 
•  www.uwkindenseks.nl 
•  www.meldknop.nl 
•  www.pestweb.nl 


