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Voorwoord
De omgang met seksualiteit en het internet is een uitdaging.
Kinderen worden op jonge leeftijd al in het openbaar met geseksualiseerde voorstellingen geconfronteerd, bijvoorbeeld in de reclame, in muziekclips of in tv-programma’s. Ook al is de seksualiteit
van jongeren de laatste jaren nauwelijks veranderd (gemiddelde leeftijd bij de „eerste keer“, belang van trouw zijn enz.), toch heeft het internet er ongetwijfeld invloed op. Via digitale media kan
informatie over allerlei thema’s snel en eenvoudig opgevraagd worden. Daardoor ontstaat er een
dilemma: Enerzijds kunnen jongeren al dan niet op anonieme wijze antwoorden op interessante
vragen vinden. Aan de andere kant is het ook net door die eenvoudige toegang tot pornografie een
grote uitdaging om betrouwbare informatie te herkennen en inzicht te krijgen in de eigen behoeftes
en wensen.
Nauw met dit thema verbonden is ook het thema „seksueel geweld“ – waaronder nieuwe vormen
van seksuele intimidatie. Deze spelen door de verspreiding van digitale media een steeds grotere
rol in het dagelijkse leven van jongeren.
Om deze reden pleiten experts er voor dat tijdens de voorlichting op school ook „gemediatiseerde“ seksualiteit wordt behandeld – zoals internetpornografie, ophitsende voorstellingen van
zichzelf op het net of (geweld)fenomenen zoals „sexting“ en „grooming“. De school kan hier een
belangrijke bijdrage leveren om kinderen en jongeren (tegen zichzelf) te beschermen.
Seksueel geweld op school heeft eveneens een effect op het schoolklimaat en het onderwijs – net
zoals geweld als dusdanig. Leerkrachten moeten hier bijzonder op hun hoede zijn om problemen
al heel vroeg te kunnen vaststellen. Dit handboek kan hen daarbij helpen. Er worden ook begrippen en onderwerpen behandeld die daarom niet automatisch tot seksueel geweld (moeten) leiden,
maar voor volwassen vertrouwenspersonen nieuwe begrippen kunnen zijn: „sexting“ en „posing“.

Geweld is een complex fenomeen.
Om geweld te vermijden (of te verminderen), moeten we alle facetten ervan kennen en het fenomeen op meerdere niveaus tegelijk bekijken. De school is zo een niveau.
De waarneming en de beoordeling van geweld is altijd subjectief en afhankelijk van de sociale omgeving. Zo kan een persoon of een groep van personen een bepaalde handeling als gewelddadig
ervaren, terwijl andere personen dezelfde handeling niet als gewelddadig beschouwen. Afhankelijk van de context wordt geweld individueel gedefinieerd en geïnterpreteerd.
Seksueel geweld is een van de vele vormen van gewelduitoefening. In de context van de school
komt seksueel geweld meestal in combinatie met andere vormen van geweld voor. Daarom behandelt dit handboek alle vormen van gemediatiseerd geweld en wordt geweld als een complex
fenomeen beschouwd.
De school levert door geweldpreventie in principe een belangrijke bijdrage om de leerlingen te
sensibiliseren. Met goed preventiewerk kan de school slachtoffers beschermen en ondersteunen,
empathie bevorderen en daders duidelijk maken dat geweld consequenties heeft. Een directe
beïnvloeding op het al dan niet overgaan tot het plegen van gewelddadige feiten door kinderen en
jongeren is echter beperkt. De voorwaarden voor geweldpleging moeten immers in de persoonlijkheid, het gezin, de vrije tijd, de school én de maatschappij gezocht worden.
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Dit handboek is in de eerste plaats gericht aan scholen, maar kan in aangepaste vorm eveneens
bij jongerenwerk worden gebruikt.

Over het project Ch@dvice:
Dit handboek werd geschreven naar aanleiding van het Ch@dvice project in het kader van het Daphne III-programma van de Europese Commissie in een samenwerking tussen de Arteveldehogeschool
(België) en het Oostenrijks Instituut voor Toegepaste Communicatie (OIAT). Naast dit handboek resulteerde dit project in een rapport over het online hulpaanbod rond seksueel misbruik in Europa
(de Ch@dvice Inventaris), een gids voor welzijnswerkers die chathulp rond seksueel misbruik willen
aanbieden (de Ch@dvice Gids) en een chathulpaanbod rond seksueel misbruik in België. In Oostenrijk heeft onder meer het adviescentrum ‘147 Rat auf Draht’ (www.rataufdraht.at) deze taak. Dit
centrum biedt naast telefonisch advies ook online advies aan.
De opleiding Sociaal werk aan de Arteveldehogeschool te Gent bundelde haar knowhow in online
hulpmethodiek met de ervaringen omtrent veilig internetgebruik van het Oostenrijks instituut voor
Toegepaste Communicatie (OIAT) uit Wenen. Samen zijn ze er van overtuigd dat de nadruk ook
moet gelegd worden op preventie in verband met seksueel misbruik. Leerkrachten, jeugdwerkers,
pedagogen en andere personen die met kinderen en jongeren te maken hebben, moeten wegwijs
gemaakt worden in het thema ‘Seks en geweld in digitale media’. Ze moeten in staat zijn om preventieve maatregelen in het onderwijs of jeugdwerk in te voeren.
Dit handboek concentreert zich op geweld – vooral seksueel geweld – via digitale media. Het
gaat enerzijds over het uitgeoefende geweld door jongeren onderling, maar anderzijds ook over
hoe volwassenen contact opnemen met jongeren en kinderen op het internet met als doel iemand
seksueel te misbruiken (cybergrooming). Seksuele mishandeling in het gezin is geen expliciet thema
van dit handboek en komt daarom enkel in beperkte mate aan bod.
Vele van de hier aangesproken onderwerpen (zoals cybergrooming en sexting) zijn nog onvoldoende
wetenschappelijk onderzocht om alle fenomenen en verbanden te kunnen verklaren. Het is daarom
mogelijk dat dit handboek niet aan alle inhoudelijke verwachtingen van de lezers voldoet. Actuele
informatie krijgt u van uw nationaal Safer Internet Centre en de aangesloten hulplijnen (zie pagina
40–41). In Oostenrijk is dit www.saferinternet.at en in België www.childfocus.be. Meer centra
vindt u op www.saferinternet.org.
De oefeningen die we in dit handboek voorstellen, werden in Oostenrijk al succesvol in de praktijk
omgezet. Ze werden in samenwerking met ervaren pedagogen ...
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1.	Mediageweld en gemediatiseerd seksueel misbruik
Digitale media zijn niet alleen al lang een natuurlijk bestanddeel van ons dagelijks leven geworden.
Ten gevolge van het internet, gsm, etc. is ook het gebruiksgedrag van media cruciaal veranderd.
Inhouden worden niet langer alleen passief geconsumeerd, zoals bijv. bij televisie of radio, maar
(ook) actief gebruikt. Daarom worden web 2.0-toepassingen zoals sociale netwerken of blogs ook
als interactief beschouwd.
Het in dit handboek gebruikte begrip „mediageweld“ slaat vandaar zowel op de passieve consumptie van afgebeeld geweld in de media (bijv. weergave van een gewelddadige video), als op de
actieve uitoefening van geweld met behulp van media (bijv. publiceren van een compromitterende
foto). Bij beide vormen is het seksueel geweld een van de vele vormen van geweld.
Een gevolg van de ruime verspreiding van digitale media is ongetwijfeld de eenvoudigere toegang
tot gewelddadige inhouden voor kinderen en jongeren. „Reëel geweld“ en „mediageweld“ zijn
daarbij in toenemende mate met elkaar verbonden. Mobbing vindt bijv. (vaak) zowel „offline“ als
„online“ plaats.
Uitgaande van de talrijke vormen van gemediatiseerd geweld, is een indeling volgens de gebruikssoorten zinvol. Passief en actief gebruik kunnen niet altijd zo gemakkelijk van elkaar gescheiden
worden, omdat ze in het dagelijkse leven van kinderen en jongeren vaak hand in hand gaan. Zo
consumeren jongeren pornografische beelden en choqueren ze daarmee bijvoorbeeld jongere
kinderen. De scheiding tussen passief en actief mediageweld is daarom niet altijd mogelijk. Toch
is het een bruikbare indeling, omdat het begrijpelijk is. Bovendien wordt daardoor duidelijk dat
kinderen en jongeren niet alleen consumenten van geweld kunnen zijn, maar er in vele gevallen
ook zelf actief bij betrokken kunnen zijn!

1.1 Passief mediageweld: consumeren en toekijken
Mediageweld wordt door kinderen al heel vroeg geconsumeerd – bijvoorbeeld in tekenfilms waarin
een personage overreden en platgewalst wordt, en daarna weer opstaat en doorloopt. Later komt
het geweld in misdaadseries of horrorfilms. We kunnen dus stellen dat het consumeren van mediageweld op jeugdige leeftijd niets nieuws is. Wat echter wèl door de verspreiding van digitale media
veranderd is, is de continue beschikbaarheid van gewelddadige media-inhouden. Op televisie
richten de zendtijden zich naar de kinderwetgeving. Zo worden bijv. cartoons voor volwassenen,
zoals „South Park“ vaak pas na middernacht uitgezonden. Op het internet zijn deze uitzendingen
echter altijd beschikbaar en bovendien ook mobiel toegankelijk op de gsm.
Om mediageweld te herkennen en maatregelen te kunnen nemen, is het belangrijk om de verschillende vormen van mediageweld die kinderen en jongeren (kunnen) tegenkomen onder de loep te
nemen.

„Grappig“ geweld:
Daaronder verstaan jongeren vooral tekenfilmseries „voor ouderen“ (bijv. „South Park“) of ook
video’s (bijv. „Jackass“) waarbij de hoofdrolspelers geen „echt“ geweld ondervinden. Maar ook
grappige games op het internet spelen hier een rol. „Grappig“ geweld is bij jongeren heel bekend
en populair. Het wordt in alle media – zowel op televisie als op het internet – geconsumeerd en
bijzondere meesterstukken worden via sociale netwerken zoals Facebook gedeeld.
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Of iets als grappig aangevoeld wordt of niet, hangt enerzijds van de individuele ontwikkeling af,
en anderzijds van de sociale en morele voorstelling die kinderen en jongeren door hun familiale en
schoolse omgeving geleerd hebben. Daarom is het ook belangrijk hoe men op school met geweld
en geseksualiseerde voorstellingen omgaat.
Afhankelijk van het genre kunnen kinderen vroeg of laat fictie van werkelijkheid onderscheiden. Zo
herkennen 6- tot 9-jarige kinderen dit verschil wel al bij tekenfilms, maar bij bijvoorbeeld actieseries is dat nog moeilijk.

Echt, extreem brutaal geweld:
Daartoe behoren video’s met extreem brutale inhouden die jongeren als „echt“ beschouwen. Soms
worden daarin executies, oorlogsscènes, verminkingen, aanrandingen, martelingen en moorden
(„snuff-video’s“ 1) getoond. Hier ligt de nadruk op de concrete en nauwkeurige uitbeelding van de
gewelddadige actie.
Dergelijke video’s en beelden worden op zogenaamde „tasteless sites“ verspreid. Deze websites
tonen ongecensureerd geweld dat bij jongeren lang in herinnering blijft. Vooral het „weten“ dat het
hier om echt geweld gaat, speelt de jongeren parten. De films worden bijv. van het internet gedownload en via de gsm aan anderen getoond. Jongeren zien dit dan vaak volledig onvoorbereid
– volgens het motto: „Kijk eens wat ik heb gevonden.“

Gespeeld, geënsceneerd geweld:
Daaronder verstaan jongeren voornamelijk stunts, wrestling of ook geënsceneerde knokpartijen.
Zulke scènes zijn onder jongeren welbekend en populair en worden vaak nagespeeld. De grens
tussen de consumptie van mediageweld en de eigen vormgeving van gewelddadige media-inhouden vervaagt hierbij.
Problematisch is hier bovendien het gecommuniceerde mannelijke rollenpatroon, dat zeker voor
risico’s zorgt wanneer andere mannelijke voorbeelden in de sociale omgeving van de jongeren
ontbreken.

Gewelddadige muziekclips en songteksten:
Jongeren noemen heel vaak muziekclips met geweld als men hen vragen stelt over mediageweld.
Muziek is veel meer dan louter entertainment. Ze drukt de verbondenheid van een jeugdcultuur
met een levensstijl uit, en behandelt dikwijls direct de problemen en het dagelijkse leven van de
jongeren.
Doorgaans wordt hier geen „naakt“ geweld direct weergegeven, maar slechts gesuggereerd. Uitzonderingen zijn rapteksten die gewelddadige en pornografische inhouden vaak heel direct uitdrukken. Geweld wordt niet alleen door de beelden, maar ook door de songteksten overgebracht.
Het uitgedrukte geweld kan bij jongeren afhankelijk van geslacht, sociale klasse, leeftijd en reflectievermogen zowel op afwijzing stoten als op goedkeuring rekenen.

1
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Casestudy: Verschillen tussen jongens en meisjes in de waarneming van Eminem
De manier waarop de US-Amerikaanse rapper Eminem in zijn teksten zijn moeder beledigt,
wordt door jongens en meisjes verschillend waargenomen. Meisjes wijzen het gedrag duidelijk af, terwijl jongens zich in de emotionele wereld van de rapper verplaatsen. Eminem wordt
daardoor een mogelijke identificatiefiguur voor jongens. In de zoektocht naar hun eigen identiteit voelen ze zich door hem gesteund en beïnvloed.

Horrorfilms en geweld in speelfilms:
Horrorfilms oefenen een bepaalde fascinatie op jongeren uit. Redenen daarvoor zijn onder meer
het lustgevoel naar angst of shock (vergelijkbaar met de kick in de achtbaan), het zoeken naar
grenservaringen en mediabewijzen van moed en „thrill“ wanneer men zich identificeren kan met
het slachtoffer. Horrorfilms van verschillende vormen zijn op het internet ook voor jongeren gewoon toegankelijk en door het downloaden op de gsm dikwijls ook in het dagelijkse leven steeds
aanwezig. Jongeren spreken vaak over slasher2- en splatter3-films.

Pornografie:
Pornografie en de toegang tot pornografie wordt voor jongeren (steeds) vanzelfsprekender en alledaagser. Al heel vroeg worden kinderen in de reclame en in de muziek met opzwepende poses en
inhouden geconfronteerd. We kunnen ervan uitgaan dat jongens op de leeftijd van 12 al ten minste
één keer een pornofilm actief gezocht en gezien hebben.
Porno (vaak met bestiale inhouden) wordt ook gebruikt om geweld tegen jongere kinderen uit te
oefenen. Pornografie wordt als een vorm van geweld beschouwd wanneer kinderen met de inhouden niet kunnen omgaan (passief mediageweld), en in het ergste geval slachtoffer worden en
beelden van hen gepubliceerd worden (kinderpornografie).

Casestudy: Ongepaste inhouden
Paul komt uit een goede familie en heeft met zijn ouders een goede verstandhouding. Na de
school (3de leerjaar basisonderwijs) gaat hij naar de naschoolse opvang. Daar kunnen kinderen met computers en het internet werken, wat ze graag en vaak doen. Een leraar houdt
ondertussen toezicht op de kinderen. Op zekere dag hebben de oudere leerlingen een leuk
idee en tonen de jongere kinderen films op het internet met pornografische voorstellingen
van mensen met dieren. De leerlingen uit het tweede en derde leerjaar zijn gechoqueerd en
met verstomming geslagen. De leraar bemerkt van dit voorval niks. Na enkele dagen is Paul
bereid om zijn ouders over deze films te vertellen. De andere kinderen durven dat echter
niet. Pauls ouders zijn verontwaardigd en stappen naar de school. Het voorval wordt echter
niet verder onderzocht. De ouders van Paul zijn ten einde raad; de kinderen blijven met hun
ingrijpende ervaring alleen achter.

2

Slasherfilms zijn een subgenre van horrorfilms waarbij het in stukken hakken en opensnijden van mensen op de voorgrond staat.

3

Splatterfilms zijn ook een subgenre van horrorfilms. De focus ligt op de weergave van geweld met een zo groot mogelijke hoeveelheid bloed
(bijv. door het indringen van scherpe wapens in het lichaam).
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1.2 Actief mediageweld: Produceren en uitoefenen
Lastigvallen op het internet:
Jongeren voelen zich op het internet vaak lastiggevallen: Enerzijds door ongewenste reclame of
spam, anderzijds door aanstootgevende berichten en postings bijv. op sociale netwerken. Seksuele intimidatie neemt daardoor continu toe, omdat die gemakkelijk via het internet kan plaatsvinden. Vooral meisjes worden daarmee geconfronteerd. In de kinderjaren en tijdens de jeugd van
de volwassen vertrouwenspersonen waren het nog de kleine „liefdesbriefjes“ die een dergelijke
functie hadden. Vandaag zijn het berichten via sociale netwerken. De afzenders willen daarmee
andere personen leren kennen, vaak met de bedoeling later een seksuele relatie of een seksueel
contact tot stand te laten komen.

Cyberpesten:
Onder cyberpesten (ook „digitaal pesten“ of „digipesten“ genoemd) verstaat men het opzettelijke beledigen, bedreigen, blootstellen of lastigvallen van personen op het internet of via de gsm
– meestal over een langere periode. Op het internet worden vooral foto- en videoplatforms (bijv.
Flickr of YouTube) en sociale netwerken (bijv. Facebook) voor dit soort aanvallen misbruikt. In
sociale netwerken is cyberpesten vooral pijnlijk omdat hier de gebruikers met alle vrienden en
kennissen in continu contact staan. Eens gepubliceerde geruchten of beledigingen kunnen ook
heel snel verspreid worden. Ook Instant Messengers (chatprogramma’s zoals MSN of ICQ) worden
voor cyberpesterijen gebruikt, net zoals de gsm. Bij deze laatste worden vooral de foto- en videofuncties om te pesten misbruikt. Meestal zijn de slachtoffers jongeren, in uitzonderlijke gevallen
ook volwassenen. De daders worden ook „cyberpesters“ genoemd.
Vooral bij cyberpesten onder kinderen en jongeren kennen slachtoffers en daders elkaar meestal
ook in de „echte“ wereld. Het slachtoffer heeft haast altijd een vermoeden wie er achter de aanvallen zit. Cyberpesten gaat doorgaans uit van personen uit de eigen omgeving – de school, de
woonwijk, het dorp of de etnische community. Gevallen waarin vreemde personen ook betrokken
zijn, zijn minder courant.

Casestudy: Douchefoto
De moeder van het 13-jarige moslimmeisje Fara neemt heel geïrriteerd contact op met een
adviesdienst. Haar dochter had haar net verteld dat een klasgenootje na de les lichamelijke
opvoeding een video van haar onder de douche had gemaakt. Daarna had het meisje de
video naar enkele andere klasgenoten gestuurd. ’s Anderendaags had de video de ronde
gedaan en kende iedereen de beelden. Fara schaamt zich nu dood en wil liever thuis blijven
en niet meer naar school gaan.
De situatie is heel belastend voor het gezin. De moeder vertelt dat zeker voor moslims een
naaktvideo erg beschamend is en vroeg ons wat ze zou kunnen doen.
We legden haar uit dat er verschillende stappen waren: Omdat de dochter weet wie de video
heeft gemaakt, zou zij ten eerste kunnen praten met de directeur van de school. De directeur
kan in de school beslissingen nemen en kan met de ouders van het meisje dat de video heeft
gemaakt gaan praten. Fara en haar moeder kunnen het voorval ook aan de politie melden.
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Wat is het verschil tussen pesten en cyberpesten?
Pesten op zich is geen nieuw fenomeen – het gebruik van het internet en gsm om andere te treiteren heeft echter een aantal consequenties:
Cyberpesten kan 24 uur per dag plaatsvinden.
Door de permanente beschikbaarheid van het internet en de gsm is het moeilijk voor jongeren om
cyberpesterijen uit de weg te gaan. Anders dan bij traditionele vormen van pesterijen houden de
storingen niet op na het laatste lesuur of na het werk. Door de digitale media zijn de pesterijen zelfs
niet beperkt tot acties die vanuit de eigen tienerkamer starten en binnen vier muren blijven. Sociale
netwerken, Instant Messenger, gsm’s enz. zijn ondertussen alledaagse en onmisbare communicatiekanalen van kinderen en jongeren.
Cyberpesterijen bereiken een groot publiek.
Sociale netwerken, e-mail en gsm zorgen ervoor dat inhouden snel bij een breed publiek verspreid
raken. Met een enkele klik kan bijv. een pijnlijke foto naar een groot aantal ontvangers gestuurd
worden. Zodra zulke foto’s op het web gepubliceerd zijn, kunnen ze nauwelijks meer verwijderd
worden. Het internet heeft een lang geheugen: ook wanneer beelden van een website verwijderd
zijn, werden ze misschien al talrijke keren gekopieerd, doorgestuurd of in internetarchieven opgeslagen.
Cyberpesters treden (schijnbaar) anoniem op.
Vaak denken de daders dat ze op het internet anoniem kunnen zijn door zich bijv. achter hun verzonnen identiteiten te verschuilen. Dit verlaagt enerzijds de drempel om iemand lastig te vallen:
Cyberpesters worden niet rechtstreeks met de reacties van hun slachtoffer geconfronteerd. Daardoor zijn ze zich helemaal niet bewust wat kwetsende woorden of foto’s kunnen veroorzaken. Aan
de andere kant kan de anonimiteit voor extra angst en onzekerheid bij de slachtoffers zorgen. Wat
de internetgebruikers vaak vergeten: Elke actie op het web (bijv. chatten, een e-mail schrijven, een
website bezoeken) laat sporen na en de gebruikte computer kan via het IP-adres geïdentificeerd
worden (ook al wordt dit in de realiteit alleen in uitzonderlijke gevallen gedaan, op bevel van de
politie of de rechter).
Er is geen duidelijke rollenbegrenzing.
Dikwijls kunnen bij cyberpesterijen de rollen van de „daders“ en de „slachtoffers“ niet van elkaar
gescheiden worden. Aanvallen kunnen als tegenaanvallen teruggespeeld worden en zo kunnen de
oorspronkelijke daders op hun beurt slachtoffer worden. Slachtoffers worden daders, omdat ze
met hun optreden en effectieve methoden heel goed vertrouwd zijn.
Persoonlijke kenmerken die bij klassieke slachtoffers en daders van pesterijen vaak een rol spelen,
zijn bij cyberpesterijen minder relevant. Zo kunnen bijv. ook goed geïntegreerde of populaire klasgenoten slachtoffer worden.
Seksueel geweld als vorm van geweld.
Liefdesverdriet of beëindigde relaties leiden vaak tot cyberpesterijen in combinatie met seksueel
geweld. Het komt bijvoorbeeld voor dat jongens meisjes chanteren om naaktfoto’s door te geven.
Ook aanstootgevende sms’jes of privéberichten in sociale netwerken of chatkanalen worden daarvoor gebruikt.
Jongens kunnen uiteraard ook met deze vorm van geweld geconfronteerd worden. Homoseksuele
jongens of jongens zonder duidelijk herkenbare seksuele oriëntatie zijn vaker slachtoffer.
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Casestudy: Jaloezie
Christina wordt sinds enkele maanden door een meisje dat ze kent lastiggevallen. Het meisje
gaat momenteel uit met Christina’s ex-vriend, waardoor Christina denkt dat ze uit jaloezie
gepest wordt. Het meisje post beledigende berichten over Christina op Facebook. Ze zegt
dat Christina dik en lelijk is en maakt grappen over haar tatoeage. De lastercampagne weegt
zwaar op Christina: Ze is niet meer het gelukkige, vrolijke meisje dat ze voordien was. Ze is
erg gesloten, vertrouwt niemand meer en heeft veel verdriet. Christina verliest ook steeds
meer haar zelfvertrouwen.
Ook wanneer Christina met vrienden over de aanvallen spreekt en probeert de kwetsende
berichten te negeren, verandert de situatie niet. Het ergste is, dat ze niet weet wat ze kan
doen om alles te laten ophouden.

Casestudy: Het uitmaken
Een meisje van 15 heeft het met haar vriend via Facebook uitgemaakt. Hij wil dat echter niet
zomaar aanvaarden, want ze waren meer dan een jaar samen. De jongen valt het meisje
lastig, stuurt voortdurend sms’jes en Facebook-berichten. Het meisje voelt zich achtervolgd.
Ze overweegt om met de jongen af te spreken om hem duidelijk te maken dat het echt uit is
tussen hen.

Happy slapping:
Ruzies en knokpartijtjes tussen jongeren op school of in de vrije tijd zijn een bekend fenomeen.
Nieuw is echter dat deze acties gefilmd worden en de video’s via het internet en gsm heel snel
verspreid raken. Daardoor blijven de feiten niet meer alleen in de directe sociale omgeving van de
jongeren. De (negatieve) reacties op de geziene vechtvideo’s gaan van eerder afstandelijk en afwijzend tot pijnlijk. Dat is afhankelijk van de relationele afstand tot het eigen leven (school, weg naar
huis, busstation enz.), de eigen instelling tegenover geweld, de individuele empathie en de mate
van extremiteit waarin het geweld weergegeven wordt. Door het doorsturen van video’s vervaagt
bij happy slapping de grens tussen de pure consumptie en het zelf uitoefenen van mediageweld.
Het doorzenden alleen al overstijgt de passieve consumptie.

Sexting:
„Sexting“ – samengesteld uit „sex“ en „texting“ (Engels voor het verzenden van sms) – is een
trend. Steeds meer jongeren maken van zichzelf of van anderen erotische foto’s en naaktopnames en sturen die met hun gsm naar vrienden en kennissen. Dikwijls komen die foto’s ook op het
internet terecht, bv. in sociale netwerken of foto-opslagwebsites, en worden van daaruit met een
groot publiek gedeeld.
In vele gevallen worden de intieme foto’s eerst „alleen“ naar partners of beste vrienden en vriendinnen verstuurd, bv. als een soort liefdes- of vriendschapsbewijs of om te flirten. Wanneer de
relatie of de vriendschap stukloopt, belanden enkele foto’s uit wraak op diverse gsm’s of worden
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ze publiek op het net of voor chantagedoeleinden gebruikt. Zeker de chantage met naaktfoto’s
neemt na een stukgelopen relatie toe.

Casestudy: Sexting
Lisa (15 jaar) heeft al een poosje via Facebook een losse relatie met Daniel (16 jaar). Op een
zondagnamiddag vervelen ze zich allebei en sturen elkaar erotische foto’s via het sociale
netwerk op. Vooral Lisa stuurt foto’s van zichzelf door; Daniel is terughoudender. Enkele
dagen later komt Lisa te weten dat Daniel de foto’s op Facebook naar al zijn vrienden heeft
doorgestuurd. Lisa heeft de beelden nog niet gezien, maar alle anderen daarentegen wel. Dat
vindt Lisa uitermate gênant.

Zodra de foto’s in omloop werden gebracht, is het zo goed als onmogelijk om de verspreiding te
stoppen. Ook foto’s die op het internet bv. alleen voor „vrienden“ zichtbaar zijn, kunnen in de verkeerde handen vallen. Zo kunnen beelden die ooit verspreid werden ook jaren later weer opduiken
en ernstige schade berokkenen aan toekomstige professionele carrières en relaties. Bovendien is
de verspreiding en publicatie van erotische foto’s van minderjarigen illegaal („kinderpornografie“)
en kan juridische consequenties hebben – ook al gaat het „slechts“ om het uitwisselen met de
eigen vriend/vriendin. In sommige landen werden jongeren hiervoor zelfs veroordeeld. Op juridisch vlak zijn deze zelfgemaakte „pornografische“ foto’s vooral problematisch wanneer ze bij
cyberpesterijen, chantage of als „materiaal“ voor consumenten van (kinder)pornografie gebruikt
worden.
In de herfst van 2011 stelden we een groep Europese jongeren van het Youth-panel van het Safer
Internet Centre een aantal vragen over sexting 4. De jongeren waren zich allemaal bewust van de
risico’s van het internet en waren ook geschoold in de specifieke omgang ermee. Als motieven
voor sexting noemden ze: „door anderen opgemerkt worden/de aandacht van anderen op zich
trekken“, „domheid“, „zich sexy voelen“ en „complimentjes krijgen“. Op de vraag welke gevoelens sexting bij hen oproept, antwoordden ze onder meer „verwondering“ en „nieuwsgierigheid“,
maar ook „schaamte“ en „angst“. Een belangrijk argument daarvoor was de angst dat de ouders
de foto’s zouden kunnen zien. Meisjes reageren op sexting eerder met schaamte- en angstgevoelens, terwijl bij jongens nieuwsgierigheid en positieve gevoelens primeren. Als gevaren van sexting
vermoedden deze gesensibiliseerde jongeren dat „gevaarlijke personen“ zouden kunnen worden
aangetrokken door de jongeren of dat er conflicten met de ouders zouden kunnen ontstaan. Ook
het gevaar van seksuele intimidatie werd genoemd.

4

Barbara Buchegger (2011): Sexting: Nude Pictures and het internet. Results of Pan European Insafe Youth Panel Survey Sept/Oct 2011.
Online: http://www.saferinternet.at/fileadmin/files/Online_Communities_Studie/Sexting_survey_nov11.pptx.pdf (23.02.2012).

13

Seks en geweld in digitale media

Handboek voor leerkrachten en jeugdwerkers

Casestudy: Sexting met chantage
De 12-jarige Julia heeft via Facebook een meisje leren kennen dat aangeeft 16 te zijn. Ze
worden vrienden en Julia is het ermee eens om naaktfoto’s van zichzelf door te sturen.
Ook het 16-jarige meisje stuurt foto’s terug. 20 foto’s worden op die manier uitgewisseld.
Daarna wordt het contact onderbroken. Op een gegeven moment creëert het 16-jarige
meisje een fakeprofiel voor Julia op een sociaal netwerk. Ze chanteert Julia en zegt dat ze
Julia’s foto’s zal publiceren als ze niet nog meer foto’s opstuurt en „het“ via Skype met een
vriendinnetje voor de camera „doet“.
Met de hulp van „147 Rat auf Draht“ kon het fakeprofiel snel verwijderd worden. Meer
maatregelen werden niet genomen omdat Julia na het voorval geen contact meer opnam.

Ongewenste intimiteiten en seksuele intimidatie op het internet5:
Iemand seksueel lastigvallen online kan heel verschillend verlopen: van publieke posts op een
sociaal netwerk tot lasterlijke publicaties achter de rug van de betrokkene. Die posts kunnen ongewenste seksuele commentaren of opmerkingen over de persoon in een negatieve seksuele context
(„janet“, „hoer“ enz.) bevatten. Vaak zijn ongewenste intimiteiten ook een ongewenste seksueel
contact (publiek of per privébericht/e-mail), en zijn ze vaak verbonden met een minachting van het
geslacht van de betrokken persoon (bijv. vuile moppen, aanstootgevende opmerkingen, commentaren zoals „typisch vrouwelijk“, toesturen van pornografisch materiaal enz.). Ook veel voorkomend: in het openbaar vragen stellen naar seksuele eigenschappen of het seksleven van iemand.
Deze vormen van ongewenste online intimiteiten zijn heel vaak een variant van cyberpesten (zie
ook pagina 11).
Seksuele intimidatie gaat nog een stap verder. Een persoon neemt contact op met iemand met het
oog op seksuele activiteiten. Tijdens het contact wordt de andere overtuigd om online over seks te
praten of om zich voor een webcam uit te kleden. Wanneer dit door een volwassene gebeurt die
kinderen (in Oostenrijk tot 14 jaar) online benadert, spreekt men van cybergrooming.

Casestudy: Chatten
Marie (13 jaar) wil met haar vriendin op Facebook chatten. Ondertussen krijgt ze voortdurend
chatberichten van een man die ze niet kent. Ook als ze het chatvenster sluit, komen om de
haverklap nieuwe berichten van hem. In het begin is hij nog vriendelijk, daarna wordt hij
steeds opdringeriger. Hij biedt Marie uiteindelijk wat „zakgeld“ aan. Marie vermoedt dat het
iets met seks te maken zou kunnen hebben.

5
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Verleiden en lokken op het internet – „online luring“:
Kinderen en jongeren kunnen – al dan niet bewust – zelf seksueel misbruik door volwassenen
aantrekken. Vooral als er bijvoorbeeld prostitutie of seksueel misbruik gesuggereerd wordt (bijv.
nicknames zoals „bijverdienertje“ in een sociaal netwerk). Dikwijls proberen de daders de kinderen aan zich te binden door hen cadeautjes, concertkaartjes, uitstapjes, elektronische apparaten
(gsm, gameconsoles) of geld te beloven.

Grooming:
Het gevaar voor seksueel opdringerig gedrag is een van de schaduwzijden bij het gebruik van
sociale netwerken. Vooral meisjes maken daarvan melding. Negatieve ervaringen kunnen onder
meer zijn: Het ongewenste „(proberen te) versieren“ door leeftijdsgenoten, vragen van onbekenden om intieme informatie of foto’s van zichzelf prijs te geven, en – in extreme gevallen – het zo
genoemde „grooming“.
Bij grooming zijn het (voornamelijk mannelijke) volwassenen die via het internet op een sluwe
manier kinderen en jongeren benaderen met de bedoeling hen seksueel te intimideren of te misbruiken. De daders proberen dan over een langere periode geduldig het vertrouwen van het potentiële slachtoffer te winnen voor ze uiteindelijk een echte afspraak maken. Volwassenen doen
zich soms ook als leeftijdsgenoten voor. Steeds vaker maken mannen echter geen geheim meer
van hun leeftijd en proberen ze meisjes (soms ook jongens) met behulp van vleiende opmerkingen
te benaderen.
In een eerste fase willen de daders naaktfoto’s van hun slachtoffers krijgen. Het gebeurt dikwijls
dat ze de profielfoto’s van de kinderen en de jongeren becommentariëren en die „lief“ of „schattig“ noemen. Vervolgens willen ze meer foto’s zien en sturen ze ook foto’s van zichzelf en erotisch
getinte commentaren. De foto’s van de slachtoffers vinden dan – zeg maar als bijproduct – ook
hun weg naar bepaalde fora voor kinderporno.6 Wanneer de getroffen meisjes of jongens zich op
een gegeven moment onzeker voelen en het contact willen verbreken, proberen de daders hun
slachtoffers te intimideren bijv. met dreigementen, opdat ze niemand iets over de voorvallen zouden vertellen. Of ze chanteren de slachtoffers met de ontvangen foto’s en postings („Je wou dat
toch ook, je hebt toch meegedaan“).
Aangenomen wordt dat online groomers 7, in tegenstelling tot offline daders, eerder jonger en hoger opgeleid zijn. Ze hebben bovendien een iets hogere empathie tegenover de slachtoffers dan
offline daders. Beide groepen vertonen echter – in vergelijking met de rest van de bevolking – een
hogere mate aan afwijkend seksuele ideeën/seksueel gedrag en beschikken over minder ontwikkelde sociale vaardigheden om zichzelf te presenteren.

6

Ethel Quale (2011): Behavioural patterns of becoming an offender of sexual abuse and offending behavior. In: Mare Ainsaar, Lars Lööf:
Online behavior related to child sexual abuse. Literature Report. Robert project. 2011, pag. 50. Online: http://www.childcentre.info/robert/
(23.02.2012).

7

ibid., pag. 57.
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Casestudy’s: Grooming
Chat
Stephanie is 14 jaar oud. Ze chat heel graag en leert daarbij een jongen kennen die beweert
20 jaar oud te zijn. Hij maakt een heel leuke indruk en Stephanie geeft hem haar MSN-gegevens om wat meer privé met hem te kunnen praten. Langzaam leren ze elkaar beter kennen.
Op zekere dag zegt hij dat hij haar het leukste meisje ter wereld vindt en dat hij verliefd is op
haar. Daarna vraagt hij of Stephanie foto’s kan doorsturen. Eerst wil hij foto’s waarop Stephanie gekleed is, daarna ook naaktfoto’s. Stephanie is zo verliefd dat ze voor hem voor de
webcam uit de kleren gaat.
Na een tijdje ontstaat er ruzie tussen de twee en de jongen dreigt ermee de foto’s van Stephanie online te verspreiden. Stephanie besluit met haar moeder over de situatie te praten.
Haar moeder maakt zich nu zorgen omdat ze niet weet of de foto’s al werden verspreid of niet.
Webcam
„... en dan heb ik die kerel op Messenger geaccepteerd omdat ik een beetje plezier wou
hebben, en bovendien verveelde ik me net. En dan heeft hij gezegd dat ik de webcam moest
inschakelen en dat heb ik ook gedaan. En toen begon hij te masturberen. Dat was afschuwelijk. Ik heb wel meteen de webcam afgezet en hem op Messenger geblokkeerd, maar hij heeft
nu ook mijn echte naam van Facebook. Nu ben ik echt bang.“ Meisje, 14 jaar
Sociaal netwerk
In lokale sociale netwerken waarin iedereen een nickname heeft, worden jonge meisjes nog
sneller lastiggevallen met berichtjes. Daders geven bij online grooming vooral commentaar
op het knappe uiterlijk van de meisjes, om zo op een sluwe manier langzaam hun vertrouwen
te winnen. Hier enkele berichtjes aan het 13-jarige meisje „sexysarah13“ die ze over een periode van vijf dagen heeft ontvangen. Zelf was ze echter nooit actief op het sociale netwerk.
Zoekertje39: „Hallo, je ziet er leuk uit, voor sexy zie ik helaas te weinig van je,
mag ik wat meer van je zien“
sam19: „hey hoe is het? zin in cyberseks?“
draken09: „Hi! Zeg eens, ben je echt nog maar 13? groetjes draken“
bmwfreaky: „Hi, hoe is het ermee? Mooie foto. :-)“
noname2009. „Hallo. mag ik je pw hebben? je bent echt knap :-) wil even zien
hoe geil je eruit ziet“
atom69: „hey wil je 1000 euro verdienen?“
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1.3	Wie loopt er gevaar? Slachtoffers van seksuele intimidatie
en grooming op het internet
Verschillende studies 8 gaan ervan uit dat de volgende factoren relevant kunnen zijn als antwoord
op de vraag waarom kinderen en jongeren slachtoffer van seksueel misbruik via het internet worden. Dat betekent echter niet dat alle kinderen en jongeren met deze risicofactoren ook slachtoffers zullen worden!

Individuele factoren:
Demografische factoren
Geslacht: Meisjes worden eerder slachtoffer van grooming en seksuele intimidatie op het internet dan jongens.
Leeftijd: Tieners worden eerder getroffen dan jongere kinderen.
Opleidingsniveau: Meisjes met een lagere opleiding zijn eerder slachtoffer.
Seksuele oriëntatie: Jongeren die zich als homoseksueel outen of jongeren met een onduidelijke seksuele oriëntatie worden eerder slachtoffer.
Gedrag op het internet
Frequent internetgebruik: Jongeren met een hoge internetactiviteit, vooral diegenen die chatten
of online berichten sturen, worden eerder slachtoffer.
Riskant onlinegedrag:
Kinderen en jongeren die op het internet contact hebben met mensen die ze niet kennen, bijv.
in sociale netwerken of in chatrooms, lopen een groter risico.
Een te losse omgang met persoonlijke gegevens, zoals bijv. foto’s, telefoonnummer, naam,
adres enz. kan daders aantrekken.
Flirten, sexting en het uitwisselen van intieme informatie op het internet spelen een rol in de
seksuele ontdekkingstocht van jongeren. Het kan echter ook vervelend worden.
Drugsgebruik: Meisjes worden gemakkelijker slachtoffer wanneer ze veel alcohol en/of drugs
consumeren. Bij jongens kan dit verband niet worden aangetoond.
Ervaring met emotioneel moeilijke situaties
Misbruik: Vooral meisjes die al ervaring hebben met ongewenste intimiteiten en seksueel geweld in het „offline“ leven, worden ook eerder slachtoffer in de virtuele wereld. Een misbruikervaring kan er ook toe leiden dat jongeren niet adequaat kunnen reageren wanneer ze het
slachtoffer worden van seksuele intimidatie. Door deze psychische spanning vergroot het risico
om opnieuw slachtoffer te worden, omdat deze kinderen en jongeren geen gepaste afweermechanismen konden ontwikkelen.
Depressieve stemming en neerslachtigheid: Jongeren met depressieve stemmingen worden
vaker slachtoffer. Een depressieve stemming kan ook een gevolg zijn van seksuele intimidatie.
Iemand die depressief wordt na een geval van seksuele intimidatie, kan in deze gemoedstoestand gemakkelijker opnieuw slachtoffer worden.

8

Kadri Soo, Zinaida Bodanoskaya (2011): Risk factors of becoming a victim of het internet related sexual abuse.
In: Mare Ainsaar, Lars Lööf: Online behavior related to child sexual abuse. Literature Report. Robert project. 2011, pag. 46.
Online: http://www.childcentre.info/robert/ (09.03.2012).
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Sociale factoren:
Gezinsstructuur: Kinderen van alleenstaande ouders of uit nieuw samengestelde gezinnen zijn
vaker slachtoffer.
Dakloze jongeren of van thuis weggelopen tieners lopen een hoger risico.
Sociaaleconomische status van het huishouden:
Kinderen en jongeren uit gezinnen met een hoger inkomen worden eerder slachtoffer van ongewenste intimiteiten. Wellicht kan dat verklaard worden omdat deze kinderen en jongeren
vaker en vroeger over een eigen computer met een internetverbinding beschikken dan andere.
Kinderen en jongeren met lager opgeleide ouders worden vaker slachtoffer.
Kwaliteit van de ouder-kind-relatie: Kinderen en jongeren die een verstoorde verhouding met
hun ouders hebben, worden eerder slachtoffer. Wanneer er een goede verstandhouding is tussen de ouders en de kinderen, en wanneer de kinderen ook in crisissituaties bij hun ouders
terechtkunnen, wordt dat risico kleiner.
Ouderlijk toezicht: Hoe meer begrip en interesse de ouders voor het leven van hun kinderen
tonen, des te kleiner de kans dat hun kinderen slachtoffer zullen worden.

Verschillen tussen meisjes en jongens 9
Studies tonen aan dat er duidelijke verschillen zijn tussen meisjes en jongens wat de ervaring met
seksuele intimidatie en misbruik op het internet betreft. Jongens staan eerder open voor riskant
gedrag, zoals bijv. meedoen aan cyberseks of sexting, consumeren van pornografie of deelnemen aan seksueel georiënteerde chatconversaties. Hoewel meisjes hier minder risico nemen en
zich eerder bewust zijn van de risico’s, worden ze toch vaker slachtoffer van seksuele intimidatie
en misbruik op het internet. Voor meisjes zijn ongewenste intimiteiten onaangenaam, storend en
angstaanjagend.

Voorbeelden van seksueel „offline geweld“ 10:

k Verkrachting (vaginaal, oraal en anaal)
k Gedwongen onanie
k Binnendringen in de anus of de schede van een kind met de vingers of met vreemde
voorwerpen

k Manipuleren van de genitaliën van een kind
k Seksuele handelingen waarbij een kind gedwongen wordt om de genitaliën van een volwassene aan te raken

k Masturberen van een volwassene in het bijzijn van een kind
k Gedwongen, gemeenschappelijk consumeren van pornofilms of het gedwongen toekik
k
k
k
k
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jken bij geslachtsgemeenschap
Kinderpornografie
Het kind uitkleden tegen zijn zin
Besnijdenis van meisjes
Gedwongen huwelijk
Seksueel aanstootgevende opmerkingen en houdingen

9

Kadri Soo (2011): Specific behavioural patterns and risks for special groups of becoming a victim? Experiences of het internet related
sexual abuse and its risks among boys and girls. In: Mare Ainsaar, Lars Lööf: Online behaviour related to child sexual abuse.
Literature Report. Robert project. 2011, pag. 64. Online: http://www.childcentre.info/robert/ (09.03.2012).
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Eva Borissova, Radoslava Raykova, Mareita Radulova, Tsveta Brestnichka, Georgi Apostolov, Natalia Kirilova, Svetoslava Stoyanova,
Kamen Petrov (2009): Virtu@al and Re@l Violence. A Manual for Prevention. Association Roditelli, Sofia, pag. 66 und Joelle Huser,
Romana Leuzinger (2011): Grenzen. Prävention sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Kohl Verlag, pag. 7.
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Voorbeelden van seksueel „online geweld“ 11:
Uitnodiging om met de andere persoon seksueel intiem te worden
Iemand tot prostitutie aanzetten
Cyberseks tegen de zin van een kind
Verspreiden van intieme foto’s (van het slachtoffer, maar ook foto’s van de dader aan het
slachtoffer)
k Verspreiden van kinderporno
k Verspreiden van intieme foto’s zonder medeweten of goedkeuring van het slachtoffer

k
k
k
k

1.4 Kinderen en jongeren sterker maken
Veel kinderen en jongeren lopen het risico om slachtoffer te worden van seksuele intimidatie op
het internet. Daarom is het belangrijk dat kinderen en jongeren sterker gemaakt worden en gesensibiliseerd worden.
Voorlichten en sensibiliseren: Kinderen en jongeren die herhaald horen dat er op het internet
ook personen actief zijn met minder goede bedoelingen, zijn meer op hun hoede.
Nee-zeggen en weerstand bieden: Kinderen en jongeren die zich van in het begin tegen
toenaderingspogingen weren, zijn dikwijls voor potentiële daders al gauw oninteressant. Die
zoeken immers liever „makkelijkere prooien“. Dat moeten kinderen en jongeren leren en inoefenen, zodat ze weten wat ze in het concrete geval moeten doen.
Naar het eigen buikgevoel luisteren: Kinderen en jongeren hebben van nature een goed buikgevoel; ze voelen wat voor hen zowel aangenaam als onaangenaam is. Wanneer dit echter
verstoord wordt, verleren ze sneller om naar hun intuïtie te luisteren. Bijvoorbeeld: Moet ik mijn
groottante bij elk familiebezoek zo’n „vieze zoen“ geven? Hier zou het buikgevoel eigenlijk
„nee“ zeggen ...
Familiale of sociale samenhang versterken: Wanneer kinderen zich in hun gezin goed voelen,
zullen ze minder gemakkelijk vertrouwen ontwikkelen voor potentiële daders op het internet.
Ontbreekt die geborgenheid in het ouderlijke huis, dan kunnen hier andere volwassen vertrouwenspersonen een belangrijke steun zijn.
Zelfbewustzijn van de kinderen en jongeren sterker maken: Om duidelijk te maken wat ze
willen en wat ze leuk vinden, hebben kinderen en jongeren een uitgesproken zelfbewustzijn
nodig.
Informeren waar men hulp kan krijgen: Wanneer een kind of een jongere in een onaangename situatie terechtkomt, hebben ze dringende hulp nodig. Als kinderen en jongeren al weten
waar ze in een dergelijk geval terechtkunnen, kan hulp sneller ingeschakeld worden en het
ergste voorkomen worden.

11
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Hoe kan ik potentiële daders op het internet verdrijven?
Iemand verdrijven is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Afhankelijk van de situatie waarin het
getroffen kind of de getroffen jongere zich bevindt, kan een andere strategie nodig zijn. Hier een
aantal mogelijkheden:
Verbaal verdrijven met uitspraken zoals
„Laat me met rust!“
„Ik wil dat niet!“
„Wat je doet is verboden. Ik ga naar de politie/Ik geef je aan!“
„Ik ga vertellen wat je hier doet, zodat je geen andere kinderen meer kunt lastigvallen.“
„Ik heb alles bewaard wat je gedaan hebt. Ik heb bewijzen!“
„Het is jouw schuld! Wat je met mij hebt gedaan, is niet goed.“
Blokkeren en melden. Cybergroomers zouden onmiddellijk aan de beheerders van de sociale netwerken, chatrooms, internetfora e.d. gemeld moeten worden, zodat er consequenties
kunnen volgen. Tegelijk moet men als betrokkene die persoon blokkeren en alle „vrienden“
waarschuwen. Publieke belangstelling willen cybergroomers in geen geval; ze komen met hun
slachtoffers liever in geheime en vertrouwelijke situaties in contact.
Bewijzen opslaan. Wanneer een groomer voor het gerecht wordt gedaagd, zijn bewijzen
noodzakelijk. Ook als men er achteraf liever niets meer mee te maken wil hebben, is het belangrijk om bewijzen op te slaan, zoals screenshots maken, sms bewaren enz.
Nieuw account creëren. Is de angst voor de groomer te groot en heeft men het gevoel in het
verleden niet altijd even zorgvuldig met persoonlijke gegevens te zijn omgegaan, kan het zinvol
zijn om het eigen account op het sociale netwerk te verwijderen. In een nieuw profiel voegt men
dan alleen „vrienden“ toe die men echt nodig heeft, en let van in het begin beter op de privacyinstellingen en de gepubliceerde inhoud.
Kan een getroffen persoon een voorval niet van zich afzetten, dan is het in elk geval nodig om
contact op te nemen met een volwassen vertrouwenspersoon of een hulpdienst. Samen
met de experts kan overlegd worden wat de volgende stappen concreet kunnen zijn. Een goede
reactie kan afhankelijk van de situatie helemaal anders zijn.
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2. De rol van de school – Preventie en steun
2.1 Waarom moeten scholen zich met mediageweld bezighouden?
Eerst en vooral is het belangrijk om te weten wat de invloed op de lessen kan zijn en wat „alleen“
voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen relevant is. Beide zijn uiteraard belangrijk en
zullen op de een of andere manier een invloed op de klassfeer hebben, maar wellicht op een andere manier.
Er zijn talrijke motieven om mediageweld tijdens de lessen te bespreken:
De uitoefening van mediageweld (bijv. cyberpesten, lasterpraat op het internet enz.) beïnvloedt
niet alleen de kinderen en jongeren, maar ook het klasklimaat en daardoor de lessen. Een goede
preventie kan zorgen voor een ongestoorde lesomgeving. Duidelijk gedefinieerde consequenties helpen om in concrete gevallen snel en efficiënt te kunnen ingrijpen.
Leerkrachten gebruiken bepaalde inhouden graag om de lessen beter te koppelen aan de leefwereld van de leerlingen, wat door de leerlingen erg gewaardeerd wordt. Het thema „mediageweld“ kan in vele vakken gemakkelijk geïntegreerd worden. In de lessen Nederlands of Moderne Talen kunnen bijvoorbeeld teksten van popsongs geanalyseerd worden. Bij psychologie/
gedragswetenschappen kan een debat tot stand komen over de aantrekkingskracht van angst
of shock, of in de lessen geschiedenis kan de nieuwe symboliek van rechts-radicale groeperingen en hun „wervingsmethoden“ behandeld worden. In het kader van seksuele voorlichting (of
relationele vorming) kan over de omgang met pornografie en de geloofwaardigheid gediscussieerd worden.
Kinderen en jongeren hebben mediacompetente volwassenen nodig – ouders, leerkrachten en
begeleiders die zich voor hun wereld interesseren en oriëntatie bieden. Ook al hebben deze kinderen en jongeren (waarschijnlijk) een technische voorsprong op de volwassenen, dat betekent
niet dat ze zich op mediavlak zelf kunnen opvoeden.
Ook leerkrachten kunnen slachtoffer worden van mediageweld. Een klare houding van de
school en het behandelen van het thema op zich hebben ook hier een duidelijk preventief effect.

Seksueel geweld:
Seksueel geweld onder jongeren zal vooral een thema zijn op school wanneer het om cyberpesten
gaat en meerdere leerlingen getroffen zijn.
Wanneer individuele leerlingen betrokken zijn en derden voor de ongewenste intimiteiten op het
internet verantwoordelijk zijn, dan is het zinvol om het thema in het kader van de persoonlijkheidsontwikkeling (gedragswetenschappen, ...) te bespreken en met de leerlingen uit te werken hoe ze
met dergelijke crisissituaties kunnen omgaan.
Tijdens de seksuele voorlichting is het raadzaam om in te gaan op pornografische voorstellingen
en hun waarheidsgehalte. Daardoor krijgen jongeren een beter gevoel van eigenwaarde met betrekking tot hun eigen seksuele activiteiten. Porno laat immers zien wat mensen willen zien: clichés,
wensdromen, fantasieën. Pornofilms geven echter geen beeld van de werkelijkheid weer. Ze bieden ook niet de mogelijkheid om zich over „normaal“ en „frequent“ seksueel gedrag te informeren.
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Getoond wordt wat opwindt, stimuleert, absurd is, zelden voorkomt en erg overdreven is. Ook
geweld speelt bij deze voorstellingen van seksualiteit dikwijls een rol.

Posing:
De mogelijkheid om zichzelf te presenteren is voor jongeren een belangrijke functie van het internet. Jongeren presenteren zich online met foto’s, postings, commentaren, maar ook met eigen
filmpjes en muziek. Popcultuur (bijv. muziekclips) en reclame beïnvloeden de manier waarop jongeren hun foto’s en filmpjes ensceneren.
Foto’s spelen bij de eigen virtuele presentatie een grote rol, vooral in sociale netwerken. Een „gewone“ foto volstaat meestal niet meer. Aandacht krijgt men pas wanneer foto’s echt opvallend zijn,
en met seksueel opzwepende posen („posing“) of sensuele (soms zelfs ontbrekende) kledij krijgen
ze die veel sneller. Ook de nickname bevat vaak seksuele suggesties, bijv. zo veel mogelijk xxx in
de naam of een verwijzing naar pornoacteurs.
Kinderen en jongeren zijn zich vaak niet bewust van de mogelijke negatieve gevolgen van zulke
zelfportretten, vooral wanneer ze nog geen slechte ervaringen hebben gehad. Hier kunnen volwassenen een goede steun bieden door de jongeren op deze grenzen te wijzen. Het heeft echter
ook geen zin om elke foto of elk filmpje van de jongeren te „verdoemen“. Als volwassenen het
dagelijkse leven van de jongeren op die manier zouden negeren, wordt hun mening ook niet meer
serieus genomen.

2.2 Geweldpreventie op school
Een goede school legt de nadruk op geweldpreventie. Les geven en les volgen zijn de kernactiviteiten van een school. Slaagt men erin dit in een stimulerende en kwalitatief hoogwaardige
omgeving te doen, dan zijn de eerste preventieve maatregelen tegen geweld al genomen. Belangrijk zijn de inhoudelijke voorbereiding en de didactische vormgeving van de lessen, een gedifferentieerde ondersteuning van de leerlingen, het huiswerk, de manier van lesgeven, leerbelasting
en stress, de feedbackcultuur, de diepere zin van de lessen en het motiverende en stimulerende
gedrag van de leerkrachten.
Dikwijls stellen vooral geëngageerde leerkrachten te hoge eisen aan zichzelf door „geweldvermijding“ na te streven. Dat is echter in de praktijk geen realistisch doel. In plaats van „vermijden“ kan
„verminderen“ echter wél een doelstelling zijn. Geweldvermindering betekent in de praktijk
k zich op de meest voorkomende vormen van geweld te concentreren,
k aandachtig te zijn voor alledaags „klein“ geweld,
k op een betrouwbare manier reageren op geweld en
k van bij het begin geweldpreventief te werken (vanaf de eerste schooljaren) om escalaties te
vermijden.
Voor een succesvolle geweldpreventie zijn er zowel op school-, klas- als persoonlijk niveau maatregelen nodig: de zogenoemde multimodale aanpak. In de praktijk zijn het vaak geëngageerde
„pioniers“ die met hun knowhow en engagement geweldpreventieve initiatieven nemen. Op lange
termijn, moet het echter het doel zijn om al het onderwijzende personeel en alle schoolpartners
aan boord te halen. Alleen dan is het mogelijk om concrete multimodale werkvormen te genereren.
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Versterking van de leerlingen en persoonlijkheidsontwikkeling:
De versterking van de persoonlijkheid om met misbruiksituaties te kunnen omgaan kan niet vroeg
genoeg beginnen. Al in de basisschool moet dit thematisch uitgewerkt worden.
Om veilig en verantwoord met het internet, gsm, enz. te kunnen omgaan, hebben kinderen speciale competenties/vaardigheden nodig. Gevaren kunnen nooit helemaal uit de weg geruimd worden, online noch offline. Daarom is het belangrijk dat kinderen zo vroeg mogelijk leren hoe ze in
riskante situaties zelfstandig en competent kunnen handelen (ook „empowerment“ genoemd).
Vele initiatieven ondersteunen de aanpak van „empowerment“, bijvoorbeeld in Oostenrijk het programma „EIGEN-STÄNDIG WERDEN“ (www.eigenstaendig.net) voor het 1ste tot 4de leerjaar
(leeftijd 6–10 jaar).
Hieronder vindt u een overzicht van de vaardigheden/competenties die leerlingen op de basisschool (6–10 jaar) nodig hebben om veilig en verantwoord met het internet en de gsm om
te gaan. De informatie is gebaseerd op jarenlange ervaringen van het initiatief Saferinternet.
at (www.saferinternet.at). Ook de internationaal vaak gevoerde discussie over onderwijsstandaards en mediacompetentie speelde hierbij een rol. Algemene en specifieke competenties in
de omgang met het internet, gsm, enz. worden niet apart vermeld. Kinderen nemen deze competenties in hun leefwereld immers ook niet afzonderlijk waar en laten beide aspecten in elkaar
overvloeien.
Niet alleen de scholen kunnen een bijdrage leveren om deze competenties te ontwikkelen. Een
goede samenwerking met de ouders speelt een net zo belangrijke rol.

IK

k Ik kan herkennen wat goed en wat slecht voor me is, en ik weet hoe ik moet handelen.
k Ik kan mijn gevoelens benoemen.
k Ik ben me bewust van mijn ervaringen en kan erover spreken.
k Ik herken wanneer ik bang ben van iets, kan het ook zeggen en kan hulp halen.
k Ik merk wanneer ik een pauze nodig heb of met een activiteit (bijv. op de computer
spelen) moet ophouden.

k Ik mag Nee zeggen wanneer me iets niet bevalt.
k Ik weet wat persoonlijke gegevens zijn. Ik weet wanneer, aan wie en waar ik persoonlijke
gegevens doorgeef en wanneer, aan wie en waar niet.

k Ik weet wat ik over mezelf op het internet kan publiceren en wat niet.
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IK EN ANDEREN

k Ik kan met anderen over ervaringen praten, bijv. met mijn ouders, leerkrachten of andere
volwassenen die ik vertrouw.

k Ik weet wanneer ik m’n ouders om toestemming moet vragen, wanneer ik iets op het
internet of op mijn gsm doe.

k Wanneer mij iets niet bevalt of ik iets niet wil doen wat mijn vrienden doen, kan ik NEE
zeggen en hoef niet mee te doen.

k Ik weet hoe mijn vrienden en ik met elkaar op het internet en via de gsm omgaan. Ik
weet welke regels we onder elkaar hebben.

k Ik weet welke foto’s ik op het internet kan publiceren en plaats geen gênante foto’s op

het web. Ik weet dat ik steeds toestemming moet vragen wanneer ik een foto van iemand
neem en die foto wil publiceren.

IK EN DE ONLINEWERELD

k Ik kan risico’s benoemen die ik op het internet en met de gsm kan tegenkomen.
k Ik kan reclame op het internet en op de gsm herkennen en ben me ervan bewust dat
reclame kan overdrijven en het niet altijd om de waarheid moet gaan.

k Ik weet wat ik kan doen om „goed“ en „verkeerd“ van elkaar te kunnen onderscheiden.
k Ik kan websites die voor mijn leeftijd niet geschikt zijn herkennen en weet wat ik moet
doen als ik erop terecht kom.

k Ik weet dat ook op het internet vele dingen toegestaan en vele dingen verboden zijn.
k Ik weet dat ik niet gewoon alles uit het internet mag kopiëren en gebruiken omdat er
auteursrechten bestaan.

k Ik weet dat ik op het internet sporen nalaat en anderen kunnen achterhalen wat ik waar
gedaan heb.

k Ik weet dat ik wachtwoorden zo moet kiezen dat anderen ze niet kunnen kraken. Ik weet
dat ik wachtwoorden niet aan anderen mag doorgeven.

k Ik kan herkennen welke gevolgen mijn JA of NEE kan hebben.
Tabel: Nodige knowhow en competenties van kinderen in de basisschool (6–10 jaar) als voorwaarde voor een veilig
internet- en gsm-gebruik.
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2.2.1 Klasactiviteiten om te sensibiliseren
Oefeningen in en met de klas zijn een goede mogelijkheid om het complexe thema „Seks en
geweld in digitale media“ in de lessen te integreren en de leerlingen ervoor te sensibiliseren. Dat
is voor alle leeftijdsgroepen en met alle mogelijke hulpmiddelen mogelijk. In hoofdstuk 4 van dit
handboek (vanaf pagina 43) vindt u talrijke voorbeelden voor oefeningen.

2.2.2 Het mediagebruik op school regulariseren
Om het misbruik van gsm’s, en zeker gsm-camera’s op school te regulariseren, zijn goede afspraken of eventueel een huisreglement zinvol.
Veel scholen hebben de omgang met de gsm en het internet op school al geregeld. Dat zorgt voor
zekerheid, omdat er afspraken zijn hoe leerkrachten in ongewenste situaties zullen reageren en
snel kunnen ingrijpen. Bovendien geeft de integratie van digitale media in het onderwijs ook blijk
van interesse en begrip voor de leefwereld van de leerlingen.
Voor wie deze taak nog voor zich heeft, kan de uitwerking van deze regels alleen al een mogelijkheid zijn om de thema’s media en mediageweld in het onderwijs te integreren. Bij de uitwerking
van de afspraken is het absoluut nodig om de leerlingen er gelijkberechtigd bij te betrekken, zodat
ze de regels ook accepteren en zich verantwoordelijk voelen voor de naleving ervan.
Afspraken maken – nuttige vragen voor de uitwerking:
Omgang met de gsm: De gsm mag de lessen niet storen. Hoe kan dat? Waar kan de gsm in de
lessen wel gebruikt worden (bijv. om huiswerk te noteren)?
Foto’s en filmpjes op school: Vooraleer een foto gepubliceerd wordt, moet aan de afgebeelde
persoon gevraagd worden of hij of zij hiermee akkoord gaat. Hoe gaat dat in de praktijk?
Filmpjes, foto’s enz. verspreiden: Personen mogen niet op een beledigende of compromitterende wijze afgebeeld zijn. Alleen beelden die voor de leeftijd van de ontvangers geschikt zijn,
mogen verspreid worden. Hoe bepaalt men welke inhouden voor welke leeftijd geschikt zijn en
wat is beledigend?
Ongeschikte inhouden: Leerlingen mogen op school niet naar sites met ongeschikte inhouden
surfen en mogen het schoolnetwerk niet voor privédoeleinden gebruiken. Wat zijn ongeschikte
inhouden en privédoeleinden?
Wat zijn gepaste consequenties voor leerlingen (inclusief toeschouwers) die niets ondernemen
tegen het geweld?
Naast de regels moet ook duidelijk op papier gezet worden wat de consequenties zijn bij overtreding van het reglement (bijv. gesprek met ouders of leerlingen, schorsing, afspraak met de psychologische dienst van de school, slachtoffer-dader-confrontatie enz.) De scholen kunnen individueel
beslissen welke consequenties nodig zijn. De duidelijke boodschap dat de school geweld niet
accepteert, is een van de belangrijkste facetten van geweldpreventie.
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2.3 Gebeurtenissen op school – waarschuwing voor leerkrachten
Wanneer leerlingen zich sociaal terugtrekken, concentratieproblemen hebben, minder presteren
of zich op een andere manier plots anders gaan gedragen, is het goed mogelijk dat ze slachtoffer
waren of zijn van geweld dat ze niet meer kunnen compenseren.
De invloed van leerkrachten en jongerenbegeleiders op gewelddadig gedrag is beperkt. Bovendien moet een succesvolle preventie op vele niveaus plaatsvinden – niet alleen op school. Toch
weten we uit ervaring dat er op school goede kansen zijn voor een succesvolle interventie. En die
mogelijkheid moet benut worden. De volgende afbeelding toont de kringloop van geweld van kinderen en jongeren12. Aan de hand van het voorbeeld „happy slapping“ wordt aangetoond wanneer
een interventie in de geweldkringloop bijzonder efficiënt is.

Kringloop van geweld
Oorzaak van geweld (provocatie) wordt gezocht

Mannelijkheidsbeeld
Innerlijke onrust, spanning,
zoeken naar een uitlaatklep

7

1

2

Eigen geweldervaring

Onmacht,
twijfel aan zichzelf

Kliek, alcohol

6

Daad wordt als succes ervaren

3

Eigen problemen
komen terug

Zoeken naar bevrijding
(schuld aan anderen/aan
het slachtoffer toewijzen)

Uitoefenen van geweld
(verlies van zelfcontrole)

5

Bevrijdend gevoel
(machtgevoel en emotionele kick)

Bewustwording van de eigen daad

4

Schaamte en berouw (negatieve gevoelens)

Verantwoordelijkheid
wordt niet opgenomen
Afbeelding: Kringloop van geweld

12
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Verloop van de geweldkringloop aan de hand van het voorbeeld „happy slapping“:
Fase 1
Uit woede (er worden dikwijls twijfelachtige argumenten gezocht, zoals bijv. „hij heeft me zo onnozel bekeken“) en het gevoel aan het eigen leven niks te kunnen veranderen, „steekt“ een jongere
een andere aan om een derde „een lesje te leren“ en dit te filmen.
Fase 2
Op weg van school naar huis wordt een jongere overvallen en afgeranseld, anderen nemen de
knokpartij met hun gsm op. Daders en toeschouwers lopen daarna weg, de film wordt „bewonderd“ en naar anderen doorgestuurd.
Fase 3
Voorlopig overwegen bij de jongeren nog positieve gevoelens. Ze voelen zich opgelucht en beter
(„die hebben we een lesje geleerd“). Ze hebben het gevoel eindelijk de sterkere te zijn en de eigen
onmacht te hebben overwonnen. Daarna komen echter gauw ook negatieve gevoelens. Ze schrikken van de hevigheid waarmee ze als groep tegen het slachtoffer zijn opgetreden. Het wordt hen
nu pas bewust wat ze gedaan hebben.
Fase 4
De jongere voelt spijt en schaamte en is vast van plan zoiets nooit meer te doen. Het liefst zou
hij alles weer ongedaan maken. Daarover wordt in de groep tegenover de anderen echter niet
gesproken.
Fase 5
De verantwoordelijkheid voor de feiten wordt naar de anderen doorgespeeld. De jongeren zoeken
samen een schuldige: het slachtoffer („hij/zij heeft ons al zo lang geprovoceerd“).
Fase 6
De eigen problemen zijn er nog steeds – vaak ook zelf ondervonden geweld. De jongere ziet geen
mogelijkheden om dingen te kunnen veranderen. Hij voelt zich machteloos en weerloos.
Fase 7
De spanning en de woede nemen opnieuw toe, en het zoeken naar een uitlaatklep begint opnieuw.
In de vijfde fase wordt de schuld doorgaans in de schoenen van het slachtoffer geschoven: „Hij/
zij heeft onnozel gekeken, heeft geprovoceerd, is een rare kwast ...“. Hier ligt het gevaar dat men
als volwassene deze argumenten kan begrijpen, zodat men de daders bewust of onbewust ondersteunt en de daad legitimeert.
De kringloop van geweld toont aan dat interventies vooral in de vierde fase bijzonder efficiënt zijn.
De daders beseffen in deze fase wat ze gedaan hebben en ze zijn bereid iets te veranderen. Afhankelijk van de reden van het geweld (zelf ervaren geweld in het gezin, onvoldoende strategieën om
conflicten op te lossen enz.) kunnen individuele interventies de kringloop doorbreken.
Een voorwaarde om geweldpreventief te kunnen handelen is daarom ook het nadenken over de
eigen gevoelens en de persoonlijke ervaring met geweld.
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2.3.1 Omgang met jonge daders (geweld op school)
De kringloop van geweld (zie pagina 26) laat duidelijk zien dat de daders op een gegeven moment
spijt voelen en onzeker zijn of hun daden wel in orde waren. Op dat ogenblik kunnen ze hun daden vanuit het perspectief van het slachtoffer bekijken en medeleven of ook medelijden voelen. In
deze fase moeten de daders in niet mis te verstane bewoordingen horen dat hun gedrag verkeerd
was.
Typisch voor volwassen daders is het sterk ontwikkelde rechtvaardigingsmechanisme dat ervoor
zorgt dat ze het leed van hun slachtoffers niet meer waarnemen. Ze vinden het om verschillende
redenen rechtvaardig om andere mensen geweld aan te doen. Ook jongere agressoren denken
eerder dat mediageweld „niet erg“ is en denken er niet te veel over na als ze er anderen toe aanzetten.
De houding van de leerkrachten tegenover de daders kan het verschil uitmaken. Wanneer jongeren merken dat leerkrachten bereid zijn om bij geweld tussenbeide te komen, dan daalt de waarschijnlijkheid dat jongeren geweld zullen gebruiken. Het komt ook tot minder geweld wanneer
jongeren (potentiële daders) het gevoel hebben dat ze eerlijk behandeld worden en een goede
band met hun leerkrachten hebben.

Casestudy: Happy slapping
Peter is nieuw op school en zit sinds drie maanden in het vijfde leerjaar. Als de eerste sneeuw
valt, wordt hij door een leerling van het eerste middelbaar op de speelplaats achtervolgd en
met sneeuw ingesmeerd. Een klasgenoot filmt alles en ze houden er pas mee op als Peters
neus begint te bloeden. Peter ziet in de buurt een leraar staan die toezicht houdt, maar die
lijkt het incident niet te hebben opgemerkt. Peter verlaat daarna enkele dagen lang tijdens
de pauze het klaslokaal niet meer. Dan krijgt hij van iemand een YouTube-link op zijn gsm
gestuurd, waarin te zien is hoe hij met sneeuw ingesmeerd wordt en zijn neus begint te
bloeden. Hij laat de film aan zijn ouders zien. Die melden de video en helpen hem de video
van het platform te verwijderen. Bovendien nemen ze contact op met de school en vragen
tijdens een persoonlijk gesprek hoe het mogelijk is dat dit door de toezichthouder niet werd
opgemerkt. De directeur zegt Peter dat het hem spijt, en dat hij met de leraar die niet goed
heeft opgepast zal praten. Die heeft een vermoeden wie de dader zou kunnen zijn geweest.
De directeur brengt een bezoek aan de klas en vertelt de leerlingen dat niet-collegiaal en gewelddadig gedrag tegenover klasgenoten niet getolereerd wordt en met onmiddellijke ingang
bestraft zal worden. De godsdienstlerares bespreekt met de klas hoe zij zich voelden toen
ze nieuw op deze school waren, en wat ze van hun klasgenoten toen graag hadden gehad.
Peter durft nu weer op de speelplaats te komen.
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2.3.2 Hoe kunnen slachtoffers van geweld in een schoolse omgeving
geholpen worden?
Voor vele slachtoffers is het ondervonden geweld niet iets dat ze ’s anderendaags weer vergeten
zijn. Hoe ingrijpender een ervaring, hoe meer mensen erbij betrokken zijn en hoe vaker geweld
uitgeoefend wordt, hoe ernstiger de psychische belasting. Ongewenste intimiteiten moeten we
in dit verband als een vorm van geweld zien.
Effecten van geweld op de getroffen persoon kunnen zijn: angst, verlies van interesse aan
hobby’s, sociale terugtrekking, droefheid, neerslachtigheid, concentratie- en leerproblemen,
slaapstoornissen, verminderd gevoel van eigenwaarde, zelfdestructief gedrag tot zelfs zelfmoordpogingen. Psychische belasting uit zich ook vaak in lichamelijke symptomen zoals hoofdpijn,
buikpijn, misselijkheid, overgeven, rillen, koorts, gewichtstoename of -verlies enz.
Veel slachtoffers ondervinden sterke gevoelens van angst, woede, schaamte en ook het verlangen naar wraak. Dat kan ertoe leiden dat jongeren zich van hun contacten distantiëren of
zelf daders worden. Daarom is het belangrijk dat opvoeders en vertrouwenspersonen duidelijk
definiëren welk gedrag in orde is en welk niet. Vooral belastend is geweld waarvan de oorsprong
niet bekend is. Daardoor worden het wantrouwen tegenover anderen en de eigen onzekerheid nog
sterker.

Bijkomende problemen van de slachtoffers
Wanneer men „slachtoffer“ hoort, denkt men dikwijls aan een meelijwekkende persoon die hulp
nodig heeft omdat hij/zij hulpeloos en onschuldig in een erge situatie terechtgekomen is. Een
slachtoffer is echter vaak geen „arme stakker“, gedraagt zich ook zelf niet altijd correct of heeft
zich wellicht op een of andere manier riskant gedragen (bijv. opzwepende foto’s van zichzelf op
het web geplaatst). In zo’n geval voldoet het slachtoffer niet aan de criteria van het klassieke
„onschuldige lammetje“, waarmee iedereen zomaar medelijden kan hebben. Het kan gemakkelijk
voorkomen dat men heel snel is met oordelen als „eigen schuld“, „je hebt het zelf uitgelokt“, „wie
wind zaait, zal storm oogsten“ en andere uitspraken.
Slachtoffers denken of vrezen vaak dat niemand hen gelooft, ook al klopt het niet met de werkelijkheid. Door de angst om eventueel niet serieus genomen te worden, aarzelen vele jongeren om hulp
te zoeken. Vooral complexe interacties op het internet of op de gsm kunnen aan buitenstaanders
moeilijk uitgelegd worden. Zo kan ook het gevoel „er alleen voor te staan“ en „niemand begrijpt
mij“ nog sterker worden, wanneer de helpende persoon weinig ervaring met digitale media heeft.
Wanneer slachtoffers in hun eigen omgeving vertrouwen en troostende woorden vinden, kan het
ook voorkomen dat de omgeving in het begin wel begrip heeft dat iemand zich slecht voelt. Ze
worden echter steeds ongeduldiger wanneer de symptomen blijven duren, en zeggen dingen als
„Stel je toch niet zo aan“ of „Nu zou het toch weer moeten gaan“.

Wat slachtoffers nodig hebben
Slachtoffers hebben het gevoel nodig dat ze niet hulpeloos aan de situatie overgeleverd zijn, en er
actief iets tegen kunnen doen. Richtlijnen („Wat kan ik doen?“) zijn een steun bij het (terug)vinden
van hun eigen handelingsvermogen.
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Daarom is het belangrijk dat slachtoffers mee kunnen beslissen wat de volgende stappen zijn.
Er mag nooit iets over hun hoofden heen besloten worden, wat uit bezorgdheid snel het geval
kan zijn. Ook goed bedoelde acties die niet met het slachtoffer zijn afgesproken, kunnen in deze
sensibele fase als misbruik beschouwd worden en tot een vertrouwensverlies in het hulpsysteem
leiden.

Omgang met slachtoffers
Algemeen kan worden gezegd: slachtoffers van cyberpesten, grooming of andere gewelddaden
hebben nooit iets gedaan wat het pesten of misbruik rechtvaardigt! Misschien hebben ze zich volgens sommigen af en toe onhandig of riskant gedragen, maar dat doen veel mensen. Toch wordt
niet iedereen slachtoffer.
Vooral jongeren zijn zich niet bewust van de gevaren waaraan ze blootgesteld zijn, omdat ze niet
zo ver in de toekomst plannen, gevolgen moeilijk kunnen inschatten en weinig ervaring met belastende situaties hebben. Bovendien komt de directe omgeving – het gezin en de leerkrachten – bij
aanvallen via digitale media dikwijls niet te weten wat er werkelijk aan de hand is.
Wanneer jongeren in hun leven onvoldoende vertrouwen ontwikkeld hebben om zich door volwassenen te laten helpen, blijven ze alleen achter met de psychische belasting die deze vorm van
geweld bij hen aanricht. Sommige slachtoffers worden gechanteerd: gênante video’s of foto’s van
hen zullen online geplaatst worden als ze verraden wat er aan de hand is. Voor deze jongeren is
het een bijzonder grote stap om iemand in vertrouwen te nemen.

Wat men slachtoffers kan zeggen

k Het is niet jouw schuld. Zoek de schuld niet bij jou, maar bij de daders.
k Er zijn mensen die je kunnen helpen (leerkrachten, ouders, hulpdiensten enz.).
k Het is niet altijd gemakkelijk om hulp te zoeken – hulp zoeken getuigt van sterkte!
k Je kunt ongewenste berichten/personen/e-mailadressen enz. blokkeren.
k Het kan belangrijk zijn om bewijzen te verzamelen, bijv. kopieën of screenshots te maken,
ook als je dat wellicht niet leuk vindt.

k Als het zich om strafbare feiten handelt, kan de politie je helpen.
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3. Hulp en advies voor de slachtoffers vinden
Veel jongeren van wie het leven zich afspeelt tussen gezin, vrienden en school, beseffen niet dat
er speciale instanties zijn die bijv. bij problemen actief worden en hulp aanbieden. De politie wordt
hier wellicht niet gezien als potentiële helper, maar eerder als een instantie die alleen maar controleert en bestraft. Een deel van het preventiewerk is dus ook jongeren informeren over de instanties
die er voor hen zijn. De boodschap luidt: Wanneer jullie niet willen praen met mensen die jullie
kennen, spreek dan met iemand die jullie probleem begrijpt – met specialisten. Afhankelijk van de
regio kunnen speciale adviesdiensten of psychosociale, medische of ook kerkelijke instanties een
meldpunt zijn voor de problemen van jongeren.
Belangrijk is dat de meldpunten zich niet alleen richten op zieke of benadeelde jongeren, maar
ook (gratis) info/advies/hulp aanbieden bij alledaagse problemen van jongeren in alle ontwikkelingsfasen.

3.1 Online advies
Online advies maakt gebruik van het internet, in tegenstelling tot het persoonlijke, zogenoemde
face-to-face(F2F)-advies, de klassieke vorm van advies waarvoor een afspraak en een adviespunt
nodig zijn. Bij advies wordt steun aangeboden om voor een probleem een mogelijke oplossing te
vinden.
Niet in alle landen zijn er al online adviescentra aanwezig. Dikwijls faalt deze vorm van advies door
de ontbrekende mediacompetenties van de adviseurs of de financiering. De verspreiding in enkele
landen (Duitstalige landen, Scandinavië en Nederland) bewijst dat deze vorm heel goed aanslaat
bij jongeren. Ervaringen tonen aan dat ook iemand die normaal gesproken niet aanklopt bij een
hulpdienst, wel openstaat voor de mogelijkheden van online advies.

3.1.1 Wat is online advies?
Veel adviesdiensten voor jongeren bieden naast F2F-advies ondertussen ook online advies aan,
dat op verschillende manieren tegemoet komt aan de behoeftes van jongeren. Afhankelijk van de
communicatievorm onderscheidt men synchrone (bijv. individueel advies of in de vorm van een
groepschat, thematische chatconversaties, via Skype of telefonisch) en asynchrone communicatie (bijv. interactief individueel advies, e-mail-advies, adviesfora). Deze aanbiedingen zijn op tekst
gebaseerd, d.w.z. de aanvraag, de probleembeschrijving en het antwoord zijn schriftelijk.
Uit een initieel online advies kan later ook een persoonlijk advies groeien. Dat is echter normaal
gesproken niet het eigenlijke doel van deze adviesvorm.
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Onlinehulpvormen en – tools in welzijnswerk
zonder interactie
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Fig.: BOCKLANDT, P. (2012): Forum and Chat in Child Helplines – Strength and vulnerability. Unpublished training.
Antwerp: Kinder- en Jongerentelefoon. 11 February 2012.

3.1.2 Voordelen van online advies
„Gezichtsloos“: anonimiteit en pseudonimiteit
Een groot voordeel van online advies is de mogelijkheid om (meestal) ook anoniem of met een
pseudoniem te communiceren. Dat is belangrijk voor het nodige vertrouwen bij thematisch moeilijkere inhouden.
Door de anonimiteit (die alleen adviesdiensten kunnen aanbieden) vallen uiterlijke kenmerken weg.
Het doet niet ter zake hoe knap, goed gebouwd of duur gekleed iemand erbij loopt. Niemand ziet
het immers. Deze setting biedt jongeren de mogelijkheid om ook andere rollen aan te nemen en te
experimenteren, zodat ze nieuwe sterke kanten kunnen ontwikkelen. Wanneer ze in hun dagelijkse
leven niemand om hulp willen vragen, kunnen ze met een pseudoniem op het internet uitproberen
wat er gebeurt als ze het als „Julia95“ toch doen.
Een tweede voordeel is de mogelijkheid tot „lurking“ (= meelezen zonder zelf te schrijven), d.w.z.
ze nemen weliswaar niet actief aan fora- of chatdiscussies deel, maar hebben door het meelezen
toch toegang tot alle informatie. Het hangt van het adviesconcept af of deze frequente vorm van
indirecte deelname ondersteund wordt of niet. Sommige adviesdiensten zetten dikwijls bewust
vragen en antwoorden op hun website, zodat jongeren hier op hun vraag ook een antwoord kunnen vinden, nog vóór ze de vraag hebben gesteld. In een andere situatie, bijv. op de chat, kan het
nodig zijn om ook de „lurker“ te activeren. Zo kan ook iemand die actief op zoek is naar advies zijn
of haar probleem in een veilige sfeer uit de doeken doen.
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De anonimiteit van het contact zorgt ervoor dat de hulpvrager het contact kan controleren en de
consultatie op elk ogenblik kan onderbreken. Dat is een essentieel verschil met het persoonlijke
face-to-face advies. Deze vrijblijvendheid helpt mensen die op zoek zijn naar advies over thema’s
die met schaamte-, angst- of schuldgevoelens te maken hebben, zoals bijv. seksueel misbruik, in
contact met adviesdiensten te komen. Alleen al de aanwezigheid is dikwijls al genoeg om hulp te
krijgen. Alleen al het inloggen, bijv. in een chatroom voor verkrachte meisjes13, is een statement en
een oproep tegelijk. Men kan dus op het internet ook zonder woorden communiceren.
Jongeren die zich al sociaal hebben teruggetrokken, kunnen onder de mantel van de pseudonimiteit eventueel toch nog in contact komen met hulpverleners. Er is geen garantie, maar er is altijd
de hoop dat virtuele handelingen ook in het dagelijkse leven omgezet worden, en dat ervaringen
uit onlinerollen ook een invloed uitoefenen op de werkelijke wereld.

Tijdloos: Niet gebonden aan openingsuren
Vooral bij de asynchrone media kunnen vragen en soms ook antwoorden op een tijdstip geschreven worden waar normaal gesproken geen F2F-adviesdienst open is. Behalve voor chatconversaties zijn vaste afspraken en een vooruitziende planning niet nodig. E-mails of forumberichten
kunnen altijd en overal geschreven worden; wanneer men alleen is, tijd heeft om na te denken
of in momenten van sterke emoties. Dat komt heel goed overeen met de emotionele wereld van
jongeren. Informatie op de webpagina’s van de organisaties staat vanzelfsprekend ook 24 uur per
dag ter beschikking.

Niet gebonden aan een ruimte: Ruimtelijke afstand speelt een minder belangrijke rol
Jongeren hebben vaak te kampen met beperkte mobiliteit wanneer ze geen toegang hebben tot
openbare vervoersmiddelen. Daardoor alleen al hebben ze minder mogelijkheden om een geschikte adviesdienst te raadplegen. Online advies bereiken ze daarentegen „met een muisklik“.
Vanzelfsprekend is het mogelijk online advies in het buitenland te consulteren, maar nationale en
regionale diensten krijgen hier toch de voorkeur. De juridische situatie kan heel sterk verschillen
(strafwetten, kinder- en jongerenwetgeving, enz.) en de doorverwijzing naar andere instanties,
alarmnummers enz. is niet gegarandeerd.
Een ander aspect bij online advies: Voor de buitenwereld zit de persoon die hulp zoekt net als
steeds voor de computer en moet zich tegenover zijn of haar omgeving niet als hulpzoekende
outen.

Peer support: Mogelijkheid om contact op te nemen met anderen
Op een adviesplatform is het contact met anderen direct in de vorm van een dialoog mogelijk. Maar ook het lezen van vroeger gestelde vragen (vergelijkbaar met de eigen situatie) kan de
isolatie die een slachtoffer vaak voelt doorbreken. De ervaring niet de enige op de wereld te zijn
met dit probleem kan al soelaas bieden. In het gesprek met anderen kunnen hulpvragers nieuwe
zienswijzen op het probleem en nieuwe mogelijkheden om te reageren ontdekken. De steun van
een virtuele community kan net als de F2F-steun helpen problemen op te lossen.

13

vroeger: https://www.wien.gv.at/frauennotrufforum/
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Voordelen van op tekst gebaseerde communicatie
Bij asynchrone communicatie heeft men voldoende tijd om de situatie te schetsen en vragen te
formuleren. Dat bevordert de positieve werking van het schrijven, en heeft al een effect nog voor
het antwoord komt.
Schriftelijke verslagen van effectieve interventies – op de chat of als e-mail-dialoog – kunnen later
herlezen worden en in crisismomenten weer steun bieden. Toch bieden niet alle chataanbieders
de mogelijkheid om het chatprotocol op te slaan.
Jongeren die een online adviesdienst raadplegen, motiveren hun beslissing om geen telefonische
hulp te zoeken met de moeilijkheid om over hun problemen te praten. Ze vonden het te moeilijk
om hun emoties aan de telefoon uit te drukken, maar erover schrijven kon wel. Dat betekent dat
online advies dat op tekst gebaseerd is, een lagere drempel kan hebben dan anoniem telefonisch
advies. Door deze karakteristieke eigenschap komen hier ook personen terecht die met een andere hulpdienst wellicht geen contact hadden opgenomen.

3.1.3 Wie adviseert wie?
Afhankelijk van de doelgroep en de specifieke problemen zijn er verschillende platformen op het
internet. Een serieuze adviesdienst zal naar zijn bevoegdheden verwijzen, vermelden wie achter
de website staat en welke doelgroepen ze aangespreken. Ook de vorm van het aanbod kiezen ze
met het oog op de doelgroep. Zo is bijv. een forum alleen voor een grote groep geschikt, en minder
voor de specifieke problemen van een klein aantal personen.
Bij opgeleide adviseurs die in het kader van hun beroep online advies aanbieden, bijv. psychologen of juristen, gaat het aanbod van individuele specialisten in vrije praktijken (vaak tegen betaling)
tot adviesdiensten van een gesubsidieerde inrichting (NGO), waar het advies meestal gratis is.
De adviseurs moeten in elk geval een degelijke opleiding achter de rug hebben, met voldoende
kwalificaties in hun vakgebied en bovendien idealiter ook over bijkomende kennis op vlak van
gemediatiseerde communicatie beschikken.
Bij de „peer support“ zijn de adviseurs speciaal opgeleide jongeren, die idealiter ook onder
supervisie staan om op hun beurt de problemen te verwerken die ze proberen op te lossen. Deze
vorm van advies („peer“ is Engels voor „gelijkgestelde“, „gelijke“) is over het algemeen heel geschikt voor jongeren, omdat gelijke wensen en voorstellingen en meestal het gemeenschappelijke
taalgebruik zorgen voor een vertrouwensbasis tussen leeftijdsgenoten, gelijkgezinden en personen in een vergelijkbare levenssituatie. Leeftijdsgenoten kunnen eventueel ook sterker als rolmodel optreden en een voorbeeldfunctie vervullen dan volwassen adviseurs. Deze vorm van advies
kan ook offline plaatsvinden.
Vrijwillige adviseurs worden in enkele organisaties ingezet en vullen daarmee meestal de beroepsadviseurs in het weekend of ’s avonds aan. Ze hebben dikwijls een korte opleiding achter de
rug en worden door supervisie begeleid.
Een minder geprofessionaliseerde vorm van „peer-advies“ is door een toevallig verschenen couser van een platform (bijv. in een forum of een groepschat). Als een „community of purpose“ bieden zij bij vragen en problemen spontaan ook hun advies aan, uitgaand van hun eigen ervaringen.
Deze vorm van advies is alleen mogelijk door het internet en heeft geen pendant buiten de virtuele
wereld. In België hebben jongeren zelf een dergelijke gemeenschap op het internet opgericht als
„Peer Advice about Suicide“ (http://stopzelfmoord.tk).
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De kwaliteit hangt in dit geval meer van de aanbieder (uitbater van het platform en het adviesconcept) af, dan van de adviseurs zelf. D.w.z. een door een jeugdinrichting gemodereerd zelfhulpforum kan serieuzer en nuttiger zijn dan persoonlijk advies door een commercieel geïnteresseerde
adviseur.
Staan achter een adviesplatform geen inrichtingen of specialisten, raden we aan om met het aanbod voorzichtig te zijn.

Voor- en nadelen volgens organisatie en opleiding van de adviseurs:
a. Advies door volwassenen:
Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen specialisten en opgeleid personeel.

Professioneel opgeleide specialisten:
Voordelen:
k Contact ook naast het online advies mogelijk (parallel face-to-face-advies);
k Actief doorverwijzen naar bevoegde instanties;
k Concrete hulp;
k Gegarandeerde vertrouwelijkheid door de beroepsethiek.
Nadelen:
k Gebonden aan openingstijden;
k Het aanbod kan tegen betaling zijn.
Vrijwillig personeel:
Voordelen:
k Bereikbaarheid van advies en hulp ook buiten de werktijden van professionele adviesdiensten, d.w.z. in het weekend, ’s avonds en ’s nachts;
k Actief doorverwijzen naar bevoegde instanties;
Nadelen:
k Leken kunnen uit onwetendheid ook verkeerd advies geven (bijv. omdat de juridische
situatie veranderd is of omdat ze niet alle informatie hebben en een situatie verkeerd inschatten).
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b. Advies door jongeren:
Voordelen:
k Bereikbaarheid van advies en hulp ook buiten de werktijden van professionele adviesdiensten, d.w.z. in het weekend, ’s avonds en ’s nachts;
k Contact met anderen kan het verbondenheidsgevoel en de hoop op een succesvolle oplossing versterken;
k Besef niet alleen te zijn kan tot een normalisering van de thematiek leiden;
k Jongeren praten op dezelfde golflengte met elkaar.
Nadelen:
k Leken kunnen uit onwetendheid ook verkeerd advies geven (bijv. omdat de juridische
situatie veranderd is of omdat ze niet alle informatie hebben en een situatie verkeerd inschatten);
k Daders en flauwe grapjassen kunnen opzettelijk kwetsende of compromitterende antwoorden geven;
k Bij sommige „zelfbenoemde“ consulenten kan het voorkomen dat ze louter willen laten
zien wie een hogere status heeft, d.w.z. in hun advies leggen ze meer de nadruk op zichzelf dan op de behoeftes van de hulpvrager. Dat blijkt vaak uit de instructieve commentaren waarmee ze hulpzoekers tot bepaalde handelingen willen aansporen („Ik kan je alleen
dringend aanraden om onmiddellijk met hem te praten!“).
Voorzichtigheid is geboden bij diensten die op het eerste gezicht adviserend willen zijn, maar
er eigenlijk andere doelstellingen op na houden. Vooral bij internetfora over zelfdestructief
gedrag (zoals anorexia, automutilatie (snijden/krassen), suïcide, riskant gedrag e.d.), kunnen
de zogenoemde „adviseurs“ ook zelf slachtoffers zijn. Soms zijn ze niet meer voor rede vatbaar en willen ze anderen alleen maar „helpen“ door hen aan te moedigen het destructieve
gedrag voort te zetten.

Moderatie bij online advies
Om de mogelijke nadelen van advies door andere slachtoffers tegen te gaan, is het belangrijk
dat een forum of een groepschat gemodereerd wordt.
Het is de taak van een moderator om een veilige en vertrouwenwekkende sfeer volgens
de gebruiksvoorwaarden van het platform te creëren en schendingen te sanctioneren (bijv.
door deelnemers uit te sluiten, IP-adres te blokkeren enz.). In thematische chatconversaties
modereren ze de vragen en de antwoorden van de experts. Ze zijn verantwoordelijk voor
de vlotte communicatie, proberen te motiveren en behandelen conflicten. In enkele gevallen zijn moderatoren tegelijk ook als adviseur actief. Daarvoor hebben ze in elk geval een
gefundeerde opleiding nodig, omdat hij/zij ook verkeerde informatie van andere users moet
rechtzetten.
Omdat moderatoren niet elk moment van de dag kunnen deelnemen, kan het in een 24/24-forum toch tot overtredingen komen voor men kan reageren. Een oplossing daarvoor kan bijvoorbeeld zijn dat er geen nieuwe bijdrage online gaat zolang de moderator afwezig is. Dat
gaat echter weer ten koste van de voordelen van een continu bereikbaar forum. Hier moet
men afwegen welke variant voor de respectievelijke doelgroep zinvol is.
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3.1.4 Chat, e-mail, forum – wat is beter voor mij en mijn situatie?
Niet altijd is er keuze tussen de verschillende media. Bovendien is niet welk medium voor advies
geconsulteerd wordt het belangrijkste maar hoe verantwoord de adviseurs met dit medium omgaan en hoe goed zij zich in de jongeren kunnen inleven. Basiskennis over het gedrag van jongeren
op het internet is een must. Zo moet de adviespagina de jongeren ook aanspreken.
Toch zijn bepaalde media voor bepaalde onderwerpen beter geschikt.

Onderverdeling van de diensten volgens onmiddellijke en vertraagde communicatie
(synchroon/asynchroon)
Terwijl bij de synchrone media beide communicatiepartners tegelijk aanwezig zijn en met elkaar
communiceren (bijv. telefoon, chat), wordt bij de asynchrone communicatie een bericht voor de
geadresseerde nagelaten dat hij/zij op een later tijdstip ontvangt (bijv. antwoordapparaat, e-mail,
forum).
Voordelen van synchrone diensten:
Onmiddellijke reacties zijn mogelijk: actuele onderwerpen kunnen zonder tijdverlies besproken
worden en begripsproblemen zijn makkelijker weg te werken. De gegeven informatie is bindend,
omdat onmiddellijke vragen mogelijk zijn en men concreet op de situatie van de jongere kan ingaan. Zo kan men in het gesprek de jongere meteen helpen om zijn of haar verhaal te structureren.
Nadelen van de synchrone diensten:
Taalkundige en inhoudelijke onnauwkeurigheden ontglippen gemakkelijker; concrete informatie
buiten het momentele contact wordt moeilijker vastgehouden; een plotselinge contactbreuk is
mogelijk wanneer de communicatie niet functioneert; afspraken moeten gemaakt worden om tegelijk aanwezig te zijn; angst voor technische panne; ontbrekende mogelijkheden om met andere
adviseurs te kunnen reflecteren; in chats hebben de „cliënten“ de leiding over het gesprek, wat
voor adviseurs meestal ongewoon is.
Voordelen van de asynchrone diensten:
Situaties kunnen nauwkeuriger onder de loep genomen worden; voor het antwoord staat meer tijd
ter beschikking en de nodige informatie kan opgezocht worden; het adviescentrum is „altijd open“
omdat niet alle communicatiepartners tegelijk aanwezig moeten zijn; men kan op elk moment een
vraag stellen of het probleem beschrijven.
Nadelen van de asynchrone diensten:
Door het vertraagde antwoord is geen onmiddellijke steun mogelijk; in de tijd tussen vraag en antwoord kan de situatie veranderd zijn; misverstanden en onduidelijkheden kunnen moeilijker uit de
weg geruimd worden; bijkomende vragen vertragen de feedback nog meer.
Schrijven als middel van reflectie en zelfhulp:
Vooral bij het gebruik van asynchrone media worden de positieve effecten van het verhalend
schrijven geactiveerd. Het beschrijven van het probleem bevordert de reflectie over de situatie en
kan zo al tot nieuwe inzichten leiden. Door de structurering van de tekst worden de eigen ideeën
geordend. Het „op-papier-zetten“ zorgt voor een afstand tot het probleem, het wordt „in een tekst
gekaderd“ en daarmee beter te controleren. Het gedetailleerde opschrijven van de eigen gevoelens brengt verlichting, de vrijgezette creativiteit activeert en bevordert het handelingsvermogen.
Het schrijven alleen betekent dat men actief is geworden en niet meer hulpeloos toekijkt.
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3.1.5 Criteria voor goed online advies
Er zijn geen uniforme richtlijnen voor adviesdiensten. Door de grote verscheidenheid van de doelgroepen, de toegepaste media en de adviesvormen is de gemeenschappelijke noemer veel te klein.
Het is dus weinig zinvol hieruit de kwaliteit af te lezen. Sommige landen (bijv. Duitsland) geven
kwaliteitskenmerken, andere landen geven aanbevelingen. Ook de verschillende budgetten van de
adviesdiensten enerzijds en de techniek die zich voortdurend ontwikkelt anderzijds, verhinderen
een harmonisering.
Een absolute voorwaarde is in elk geval een verantwoorde omgang met het adviesportfolio. Serieuze en professionele adviesdiensten moeten zich de vraag stellen hoe ze aan de ene kant hun
verplichtingen als adviseurs kunnen nakomen en aan de andere kant welk aanbod ze aan hun
doelgroep kunnen aanbieden.

Criteria voor goed online advies voor jongeren14

k Doelgroep (leeftijd, regio) en de focus van de hulpdienst zijn meteen duidelijk.
k Het taalgebruik en de vormgeving van de website zijn voor de doelgroep aantrekkelijk en aangepast aan de leeftijd.

Algemeen

k De website heeft een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke navigatie.
k De informatie op de website is actueel (links, info, FAQ’s ...).
k De onderwerpen van het online advies zijn transparant en kunnen gemakkelijk
worden gevonden.

k De hulpverlening voldoet aan de juridische vereisten, vooral wat de bescherming
van de privacy betreft.

k De vormgeving van het aanbod is mee met de nieuwste technologieën.
k De toegangsdrempel voor het gebruik is zo laag mogelijk (geen langdurig registratieproces, geen persoonlijke gegevens invoeren).

k Gebruiksvoorwaarden (nettiquette, ongewenste inhouden, anonimiteit, pseudo-

nimiteit enz.) en consequenties bij schending staan in het teken van de veiligheid van de hulpvragers en zorgen voor een vertrouwenswaardige sfeer. Dat geldt
vooral voor aanbiedingen met vele onderling zichtbare users zoals fora of groepschats.

Begrijpelijkheid, transparantie

k Disclaimer, contact, „Over ons“: Informatie over de eigenaar van de pagina, adres
k
k
k
k
k
k
k
k
k

14
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van de instantie of de mensen achter de site kan gemakkelijk worden gevonden.
Opdracht en visie van de hulpverlening zijn duidelijk geformuleerd.
De website legt uit voor wie de hulpverlening bedoeld is en voor wie niet.
Opmerkingen over vertrouwelijkheid en zwijgplicht worden gegeven.
De hulpvragers vinden gemakkelijk een overzicht van de adviseurs die online
actief zijn (geslacht, competentie/kwalificatie, optioneel een foto of de naam).
De hulpvragers vinden gemakkelijk een overzicht van de mogelijke vormen van
online advies op de website.
De auteurs van de informatie op de website zijn duidelijk herkenbaar (bijdragen
geschreven door andere users, adviseurs of externe experts).
De adviesdienst informeert zelf over de voor- en nadelen van de aangeboden
hulpverlening.
De dienst maakt duidelijk of de hulpverlening voor acute crisissituaties geschikt
is of niet. Indien niet, zijn de juiste adressen voor noodgevallen duidelijk aangegeven.
Het is duidelijk hoe snel hulpvragers het advies mogen verwachten.

Bronnen: Bocklandt, P. (red.) (2011) Niet alle smileys lachen. Leuven, Acco, pag. 135;
Franz Eidenbenz (2009): Standards in der online Beratung. In: Kühne S., Hintenberger G: Handbuch online Beratung. pag. 213;
Sandra Gerö (2009): Beratungskonzept, Nutzungsbedingungen und Qualitätssicherung für online Beratungsangebote.
Eine Checkliste V2.0. MERZ/medien + erziehung, 2009(3), pag. 65–71.
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k De communicatie tussen de hulpzoekenden en de adviseurs is met behulp van
encryptie technologisch beveiligd (SSL).

k De hulpverleners letten bij hun werk op een zo groot mogelijke vertrouwelijkheid.
k De website zelf maakt users erop attent wat zij zelf kunnen doen om een zo groot

Nuttige
features

Werkwijze

Anonimiteit en privésfeer

Veiligheid

mogelijke veiligheid te bereiken.

k De adviseurs zorgen ervoor dat de advies- en hulpvragers door onachtzaamheid
of onwetendheid hun identiteit niet prijsgeven.

k Openbaarheid van de bijdragen: Users begrijpen of hun vragen en de antwoor-

den erop online al dan niet voor anderen zichtbaar zijn en of ze kunnen kiezen of
ze dat willen.
k Niet-publiek advies kan alleen na aanmelding van de respectievelijke user verkregen worden („interactief e-mail-advies“, geen verzending van e-mails naar de
computer van de users)
k De website biedt bescherming tegen ongewenste contacten.

k Anonimiteit is door gepaste technische maatregelen gegarandeerd.
k De gebruikers weten hoe zij zelf kunnen zorgen voor een zo groot mogelijke bescherming van hun privéleven.

k Online advies en gebruikersgegevens worden slechts bewaard zolang het absoluut nodig is.

k Als de adviesprotocollen voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt worden,
moeten de users daarover ingelicht worden.

k Is het aanbod tegen betaling of gratis? Voor jongeren is het bij gebrek aan een

kredietkaart waarschijnlijk niet mogelijk om diensten tegen betaling aan te nemen,
vandaar worden deze ook niet aanbevolen. Bij gratis hulpverlening moet duidelijk
zijn wie subsidie toekent. Alleen een door de overheid gesubsidieerde hulpverlening waarborgt de neutraliteit van het advies!

k De omvang van het advies (éénmalig of op lange termijn) wordt uitgelegd.
k Het online advies is er niet alleen op uit om users tot een F2F-advies aan te spo-

ren. Bij sommige adviesdiensten bestaat wel de mogelijkheid om na een bepaalde
tijd (en als er voldoende vertrouwen is) ook op F2F-advies over te schakelen.

k Een „Shut-this-Page“-functie waarmee users met één klik alle activiteiten op de
site kunnen sluiten zonder de inhoud te verliezen.

k Links naar andere instanties met verwijzingen naar hun inhoudelijke accenten.
k Klachtenmanagement

Indicaties voor een ontoereikend adviesconcept zijn:
k
k
k
k
k
k
k

reclame,
ingewikkelde registratieprocessen,
onduidelijke navigatie,
automatisch gegenereerde antwoorden,
niet-gemodereerde chatrooms,
betalende diensten,
identiteit van de adviseur niet altijd herkenbaar.
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Bovendien zijn er in verschillende landen specifieke richtlijnen voor bepaalde beroepsgroepen
zoals bv. voor psychologen of psychotherapeuten. Het kan ook een teken van (beroeps)ernst zijn
om bepaalde communicatievormen NIET aan te bieden. Zo is bijv. concreet juridisch advies online
erg gevoelig, omdat complexe thema’s alleen in een lang proces duidelijk gemaakt kunnen worden
en eventuele termijnen enz. over het hoofd gezien kunnen worden (aansprakelijkheidsproblemen).

3.2 Andere vormen van advies
Naast verschillende vormen van online advies zijn er natuurlijk ook andere aanbiedingen naast het
internet (beschikbaarheid afhankelijk van de regio):

k
k
k
k

Klassiek „offline advies“ in adviescentra;
Speciaal opgeleide leerkrachten in scholen;
Telefonische hulplijnen;
Sociale diensten, zoals mobiel sociaal werk of straathoekwerk.

Voor Oostenrijk is er een goed overzicht op Help.gv.at in de rubriek:
Home > Soziales und Notfälle > Gewalt > Gewalt gegen Kinder und Jugendliche >
Weiterführende Links zu Beratung und Hilfe
www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/29/Seite.290114.html
Voor Vlaanderen is er een overzicht op De sociale kaart van Vlaanderen onder
www.desocialekaart.be/zoeken/index.cfm en voor Brussel onder www.1712.be.

3.3 Adviesdiensten in Europa
Hier vindt u een lijst met alle hulpverleners in het kader van het Safer Internet-programma van de
Europese commissie. In alle landen zijn dit de contactpersonen voor alle problemen van jongeren
met digitale media. In enkele landen zijn dit „algemene hulplijnen“ die kinderen en jongeren in
verschillende problematische levenssituaties hulp aanbieden.
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Land

Organisatie

Website

België

Clicksafe.be

www.clicksafe.be

Bulgarije

Helpline.bg

www.helpline.bg

Cyprus

CyberEthics/Cyprus Neuroscience
and Technology Institute (CNTI)

www.cyberethics.info

Denemarken

Cyberhus

www.cyberhus.dk

Duitsland

Nummer gegen Kummer

www.nummergegenkummer.de

Estland

Lasteabi.ee

www.lasteabi.ee

Finland

Mannerheim League for Child Welfare

www.mll.fi/nuortennetti
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Land

Organisatie

Website

Frankrijk

e-enfance
Netecoute

www.e-enfance.org
www.netecoute.fr

Griekenland

University of Athens –
Adolescent Health Unit (AHU)

www.saferinternet.gr/helpline

Groot-Brittannië

Professionals online Safety Helpline

www.saferinternet.org.uk

Hongarije

Kék Vonal Child Crisis Foundation

www.kek-vonal.hu

Ierland

Childline (ISPCC helpline)

www.childline.ie

IJsland

Save the Children Iceland

www.netsvar.is

Italië

Sicurinrete.it

www.sicurinrete.it

Letland

State Inspectorate for Protection
of Children’s Rights

www.bti.gov.lv

Litouwen

Childline

www.vaikulinija.lt

Luxemburg

BEE-SECURE

www.bee-secure.lu

Nederland

Helpwanted

www.helpwanted.nl

Noorwegen

Cross your heart

www.korspahalsen.no

Oostenrijk

147 Rat auf Draht

www.rataufdraht.at

Polen

„Nobody’s Children Foundation
Child in the Web“ Programme

www.helpline.org.pl

Roemenië

Save the Children Romania

www.helpline.sigur.info

Rusland

Saferunet.ru

www.saferunet.ru

Slovenië

Nasvet za net

www.nasvetzanet.si

Slowakije

Pomoc.sk

www.pomoc.sk

Spanje

Protegeles

www.protegeles.com

Tsjechische
Republiek

Safety Line Association – SLB

www.internethelpline.cz
www.pomoconline.cz

Zweden

BRIS (Children’s Rights In Society)

www.bris.se
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3.4 Tips voor kinderen en jongeren: Haal hulp!
Vertrouw op je innerlijke stem. Iedereen heeft een natuurlijke intuïtie die ervoor zorgt dat je
in riskante situaties op je hoede bent. Vertrouw op je intuïtie en spreek bij de minste twijfel met
een vertrouwenspersoon. Anders kan uit je twijfel snel een grote crisis ontstaan.
Wees voorbereid in geval van nood. Ook bij kleine problemen is het zinvol om hulp te halen.
Zo kom je te weten hoe hulplijnen en adviescentra werken en ben je al voorbereid wanneer je
voor een groter probleem komt te staan.
Waar heb je het moeilijk mee? Voor je hulp zoekt, is het belangrijk om je van je probleem bewust te worden en het voor jezelf te formuleren. Dan begrijpen adviseurs je probleem sneller en
kunnen ze je beter helpen.
Documenteer alles. Verzamel alle bewijzen die je nodig hebt om je verhaal te staven (bijv.
screenshots op het internet, sms’jes enz.). Zo kun je sneller geholpen worden.
Informeer je. Zoek informatie in brochures en op het internet over je probleem om een eerste
indruk van je situatie te krijgen vóór je contact opneemt met de hulpverlening. Raadpleeg verschillende gespecialiseerde bronnen en vergelijk ze. Niet alle websites zijn even geloofwaardig!
Zoek het juiste advies. Kies een passende adviesdienst die aan je wensen voldoet: Praat je
liever over je problemen? Schrijf je liever? Wil je anoniem blijven? Alles is mogelijk.
(Beroeps)ernst is alles. Informeer je over je gekozen adviesdienst en vraag eventueel ook je
vriendenkring en kennissen of ze ervaringen hebben. Niet alle adviesdiensten zijn serieus!
Vraag tips in je gezin of bij vrienden en vriendinnen. Het is soms gemakkelijker om de eerste
hulp in gezinsverband of in de vriendenkring te zoeken voor je contact opneemt met een officiële adviesdienst. Je kunt ook kennissen vragen of ze ervaringen hebben. Wanneer je hier geen
steun kan verwachten, kan de adviesdienst je helpen.
Spreken is goud. Moeilijke thema’s kunnen het best tijdens een persoonlijk gesprek besproken
worden. Zo kun je snel geholpen worden om van je probleem af te komen.
Schrijven is zilver. Als je over je problemen niet wilt praten, kun je bij een online hulpdienst
terecht. Schrijven is vaak gemakkelijker dan praten.
Krop niets op. Elke mens heeft zijn kleine en grote geheimen. „Mooie geheimen“, zoals bijv. de
eerste verliefdheid, worden graag met de beste vriend of vriendin gedeeld – en dat is goed zo.
Toch er zijn ook „onaangename geheimen“, bijv. wanneer een iemand je ongewenst lastigvalt
of opdringerig is. Die geheimen moet je niet voor jou alleen houden, hoewel die persoon dat
misschien vraagt. Durf er met anderen over te praten!
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4. Oefeningen
De volgende oefeningen bevatten talrijke suggesties hoe u het thema „Seks en geweld in digitale
media“ in uw lessen kunt integreren.
Voor alle oefeningen wordt een aanbeveling geformuleerd bij welke leergebieden en voor welke
leeftijd de oefening geschikt is. De oefeningen kunnen echter ook voor andere vakken of leeftijdsgroepen gebruikt worden.

De oefeningen zijn in de volgende thema’s opgedeeld:
1.
2.
3.
4.
5.

Omgang met elkaar
Omgang met media
Omgang met geweld
Omgang met seksueel geweld
Steun zoeken en vinden

De volgende onderwerpen worden in de oefeningen behandeld:

k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k

Uitdrukken van gevoelens
Cyberpesten
Empathie
Geweld
Hulp, adviesdiensten
Internetoplichting
Oplossingen vinden
Mediawijsheid
Persoonlijkheidsontwikkeling
Preventie
Recht
Recht op afbeelding
Seksualiteit
Seksueel geweld
Veiligheid
Taal
Omgang met elkaar, relaties
Auteursrecht
Waardering

Zie de oefeningen als bronnen van inspiratie en als suggesties.
Veel plezier en veel succes!
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Omgang met elkaar

Oefening 1: „Schatkist“
Leergebieden Nederlands, Sociale vaardigheden
Leeftijd

6–16 jaar

Thema’s

Preventie, persoonlijkheidsontwikkeling, respect, wederzijdse omgang,
uitdrukken van gevoelens, empathie

Doelstellingen
k Respect uitdrukken, positieve feedback geven
k Eigen gevoelens herkennen en benoemen
k Feedback aanvaarden

Methode
Deze oefening is vooral geschikt in de beginfasen van een klasgemeenschap of bij het begin van
een groot klasproject dat een intensieve samenwerking binnen de klas vereist. In een klas met
onopgeloste conflicten raden we deze oefening niet aan.

Variant 1
De leerlingen zitten in een cirkel op een stoel. Wie wil heeft de mogelijkheid om van de anderen
positieve feedback te krijgen. De leerkracht schrijft de volgende zin op het bord: „Bij jou vind ik
vooral leuk dat ...“.
Hier is het belangrijk om te letten op positieve en zo concreet mogelijke formuleringen.
Bijvoorbeeld: „Bij jou vind ik vooral leuk dat je niet kleingeestig bent.“
Of nog beter: „Bij jou vind ik vooral leuk dat ik steeds dingen van je mag uitlenen.“
Denk eraan: Voor sommige jongeren is feedback „gênant“. Laat de leerlingen vooraf zelf beslissen of ze feedback van de klasgenoten willen krijgen.

Variant 2
De positieve feedback wordt schriftelijk genoteerd. Daarvoor kunt u per leerling een A4-blad doorgeven met zijn of haar naam erop. De beschreven strook van het papier (brede kant) wordt als
een harmonica geplooid, zodat de strook voor de volgende persoon niet leesbaar is. Op het einde
wordt de „schat“ dan aan de respectievelijke leerling overhandigd.
Denk eraan: Soms zullen leerlingen misschien niet alle klasgenoten feedback geven. Vraag uw
leerlingen daarom bij het begin van de oefening om voor iedereen een positieve feedback te formuleren.

Variant 3
Elke leerling krijgt zoveel kaartjes als er leerlingen zijn in de klas. De leerlingen schrijven op elk
kaartje de naam van de respectievelijke leerling aan wie ze feedback geven. Het kaartje schrijven
ze anoniem. Daarna krijgt elke leerling een envelop waarop ze hun naam schrijven. De envelop
wordt doorgegeven en de „schatten“ in de respectievelijke envelop gestopt.
Denk eraan: Soms zullen leerlingen misschien niet alle klasgenoten feedback geven. Vraag uw
leerlingen daarom bij het begin van de oefening om voor iedereen een positieve feedback te formuleren.
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Oefening 2: „Dobbelsteen van gevoelens“
(vrij naar: Martin Kern & Alexander Schmelzer, ontwikkeld in het kader van
„i-s-i – Impulse.Schule.Internet“, workshops voor basisscholen)

Leergebieden Nederlands, Sociale vaardigheden
Leeftijd

6–10 jaar

Thema’s

Privésfeer, (online) communicatie, gespreksregels, empathie,
uitdrukken van gevoelens

Duur

1 uur

Materiaal

Knutselsjabloon „Dobbelsteen van gevoelens“; impulsposter „Smileys“

Doelstelling
k Bewust worden hoe gevoelens het dagelijkse leven en beslissingen beïnvloeden

Voorbereiding
Knutselsjabloon voor de „Dobbelsteen van gevoelens“ kopiëren, uitsnijden, beschilderen en samenkleven. Afhankelijk van de gekozen speelwijze hebt u een of meerdere dobbelstenen nodig.

Methode
In deze oefening gaan de leerlingen om met smileys (ook „emoticons“ genoemd) en hun betekenis. Gevoelens beïnvloeden ons leven en soms ook onze beslissingen: Wat kan ik met smileys
uitdrukken? Welke gevoelens steken erachter? Waarover zou ik graag willen praten? Waarover
liever niet? Welke mensen vertrouw ik graag? Waar vind ik steun bij problemen? In welke situaties
voel ik me niet goed? Wanneer volg ik mijn „buikgevoel“?
Voor de speelvorm zijn er verschillende mogelijkheden:
1) De kinderen gooien afwisselend en vertellen bij het weergegeven gevoel/smiley een persoonlijk
verhaal.
2) Elk kind gooit drie keer en kiest een gevoel/smiley. Daarna probeert het deze stemming mimisch weer te geven. De andere kinderen raden welk gevoel weergegeven wordt.
3) Elk kind heeft een dobbelsteen en legt hem zo dat zijn of haar momentele toestand weergegeven wordt. Daarna wordt er in de groep over gesproken.

Variant
Verschillende emoticons worden zelf op de computer gecreëerd, vergroot, uitgeprint en beschilderd.
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Knutselsjabloon bij oefening 2: „Dobbelsteen van gevoelens“
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Poster „Smileys“ bij oefening 2: „Dobbelsteen van gevoelens“

SMILEY

BETEKENIS

:-)

Gewoon lachen, vrolijk gezicht

:-))))

Heel vrolijk of overgelukkig

:-D

Hartelijk lachen

:´-)

Huilen van het lachen

;-)

Lachen met een knipoogje

;->

Schalks lachen

:-P

Tong uitsteken

:-C

Ongelukkig

:-(

Droevig

:-((

Heel droevig

(:-(

Heel ongelukkig

;-(

Huilen

>:-<

Boos

:-|

Nadenkend of ook onverschillig

:-/

Sceptisch of ook besluiteloos

:-o

Verrast of geschokt

:-X

Zwijgen (gesloten mond)

:-*

Zoen
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Oefening 3: „Model en fotograaf“
(vrij naar: Martin Kern & Alexander Schmelzer, ontwikkeld in het kader van
„i-s-i – Impulse.Schule.Internet“, workshops voor basisscholen)

Leergebieden Nederlands, Sociale vaardigheden, Muzische Vorming, Wereldoriëntatie
Leeftijd

8–12 jaar

Thema’s

Recht op afbeelding, auteursrecht

Duur

2–3 uur

Materiaal

Computer met webcamera; omhangbordjes voor model en fotograaf;
gestructureerde dialoog; printer; posters; lijm; papierscharen; ev. software
voor beeldverwerking, digitale camera, kleurpotlood en tijdschriften

Doelstellingen
k Besef voor auteursrecht ontwikkelen
k Het „Recht op afbeelding“ leren kennen en begrijpen

Voorbereiding
Verschillende omhangbordjes „Model“ en „Fotograaf“ (ontwerp zie pagina 50) kopiëren, uitsnijden
en voorbereiden. Voor deze oefening heeft elke groep ca. 15 minuten een computer met webcamera nodig.
Een variant zonder computer vindt u aan het eind van de oefening.

Methode
Fase 1
De leerlingen krijgen een korte inleiding over het „Recht op afbeelding“ met de volgende boodschap:
Mijn afbeelding is mijn eigendom.
Iedereen heeft een „Recht op afbeelding“.
Iedereen moet het „Recht op afbeelding“ van anderen respecteren.
Ik respecteer dat anderen bepaalde foto’s van zichzelf niet gepubliceerd willen zien.
Uitzonderingen voor het „Recht op afbeelding“ zijn er voor „personen van het openbare leven“.
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Fase 2
De kinderen verdelen zich in groepen van twee. Daarna bepalen ze wie „Model“ en wie „Fotograaf“
is en hangen de bordjes om. De fotografen maken nu met de webcamera leuke foto’s van het model en bewerken deze eventueel met een beeldverwerkingsprogramma met grappige effecten. Het
model beslist welke foto’s verwijderd en bewaard worden en hoe ze doorgegeven mogen worden.
Daarvoor is er een gestructureerde dialoog waaraan beide zich houden:

Fotograaf:
Mag ik een foto van je maken?
Model:
Ja!/Nee!
De fotograaf maakt de foto.
Fotograaf:
Vind je deze foto goed?
Model:
Ja!/Nee! (Bij „Nee“ wordt een nieuwe foto genomen)
Model:
Waarvoor wil je deze foto gebruiken?
Fotograaf:
Ik wil hem in de klas uithangen.
Model:
Goed, maar ik wil niet dat hij op het internet geplaatst wordt.

Fase 3
De foto’s worden verzameld en uitgeprint. Daarna kunnen ze als collage onder de titel „Vrijgegeven
om te lachen!“ in de klas opgehangen worden, als tenminste alle modellen het daarmee eens zijn.

Varianten
De modellen worden met de digitale camera gefotografeerd, daarna worden de foto’s in zwartwit uitgeprint. De fotograaf mag de foto’s bewerken, maar moet steeds vragen of de andere het
met de bewerking eens is.
De kinderen verzamelen uit kranten onvoordelige foto’s van prominenten en maken daarvan
collages. Dan wordt besproken hoe een persoon zich moet voelen wanneer zulke foto’s van
hem/haar gepubliceerd worden: „Wil je dat zulke foto’s van jou gepubliceerd worden?“
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Kopieersjabloon voor omhangbordjes voor oefening 3:
„Model en fotograaf“
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Omgang met elkaar

Oefening 4: „Gevat kunnen reageren“
Leergebieden Nederlands, Sociale vaardigheden
Leeftijd

8–18 jaar

Thema’s

Persoonlijkheidsontwikkeling, preventie

Doelstellingen
k Gevat in onaangename situaties kunnen reageren
k Weten hoe men zich kan verdedigen
k Oefenen, oefenen, oefenen ...

Methode
Fase 1
De leerlingen gaan in groepen samen zitten en denken na over situaties waarin ze graag slagvaardig en ad rem zouden zijn. Dan overleggen ze samen hoe men in deze situaties slagvaardig zou
kunnen reageren. Voor suggesties kunnen ze alle ter beschikking staande hulpmiddelen gebruiken:
Internet
Leerkrachten, ouders, experts
Gemeenschappelijke brainstorming
Elk kind kiest voor zichzelf het meest slagvaardige antwoord voor de situatie die het best bij hem/
haar past.

Fase 2
Elke groep kiest een situatie die ze als rollenspel zullen naspelen. Binnen de groep worden de
rollen verdeeld.
Acteurs: spelen de scène na (slachtoffer, daders, toeschouwers)
Regisseurs: zorgen voor de geschikte setting – waar wordt de scène gespeeld? Welke rekwisieten worden gebruikt? Wie kan ook nog als toeschouwer meespelen?
Slagvaardigheidscoach: hij/zij zorgt ervoor dat de „slachtoffers“ zo slagvaardig mogelijk reageren. Hij/zij zorgt voor de juiste lichaamshouding en goede antwoorden. Deze persoon wordt
door het slachtoffer gekozen omdat hij/zij als een persoonlijke coach optreedt.
Waarnemer: hij/zij let erop wat in de weergegeven scène goed functioneerde en wat minder.
Hij/zij rapporteert na de voorstelling aan de hele klas/groep en schrijft tips op voor de hele klas/
groep.
Tip: Als de scène ook op video opgenomen wordt, is het zinvol dat de tips van de leerlingen ook
in de aftiteling opgenomen worden!
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Rollenspel – afzonderlijke stappen:
1. De scène wordt gekozen.
2. De rollen worden verdeeld.
3. De regisseur bepaalt de setting.
4. De slagvaardigheidscoach denkt met het „slachtoffer“ na over een slagvaardig antwoord en
oefent de scène vooraf.
5. Nu oefenen „slachtoffer“ en „dader“. De slagvaardigheidscoach zorgt ervoor dat het „slachtoffer“ steeds zelfbewuster wordt en beter reageert. Oogcontact en een rechte houding zijn daarbij
erg belangrijk.
6. De scène wordt aan het publiek voorgesteld en gefilmd.
7. Nu rapporteert de waarnemer hoe het publiek heeft gereageerd en wat vooral goed gelukt is.
Samen worden dan tips voor de scène uitgewerkt. Die worden dan door de waarnemers en
coaches voorgesteld en in de video gemonteerd.

Tips voor oplossingen
De volgende methode kan helpen om slagvaardig te zijn:
(Dit geldt alleen bij directe confrontaties met een persoon, waarbij geen directe gewelduitoefening
te verwachten is. Wanneer men een hele groep tegenover zich heeft, helpt alleen weglopen en
hulp halen/de politie verwittigen)
Rechte houding
Direct oogcontact
Mogelijke vormen van antwoorden kunnen zijn:
Instemmen en „omkeren“. „Onnozele gast“ – „Je hebt gelijk, daar passen we goed samen!“
Afleiden en van thema wisselen. „Ik klop op je smoel!“ – „Ja, maar dat is niet zo netjes van
je. Maar – een andere vraag: Waar heb je die coole pull vandaan?“
Een tegenvraag stellen. „Wat ben jij een domme uil.“ – „Een uil? Wat voor een? Een bosuil
of een nachtuil?“
Bij slagvaardige antwoorden gaat het er niet om de andere persoon te beledigen of wraak te nemen. Het gaat er in de eerste plaats om de andere persoon duidelijk te maken dat zulke uitspraken
je niet deren en daarom de moeite niet waard zijn. Het is dus een evenwichtsoefening die van geval
tot geval anders is en moet ook zo gezien worden.
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Omgang met elkaar

Oefening 5: „Nee!“
(vrij naar: Joelle Huser, Romana Leuzinger: Grenzen. Prävention sexueller Gewalt.
Kohl Verlag, 2011. pag. 82)

Leergebieden Nederlands, Sociale vaardigheden
Leeftijd

6–18 jaar

Thema’s

Persoonlijkheidsontwikkeling, preventie

Doelstellingen
k Nee leren zeggen
k Herkennen wanneer en in welke situaties je daar zelf moeilijkheden mee hebt
k Leren hoe je in deze situatie toch nee kan zeggen

Methode
Fase 1
De leerlingen verzamelen samen verschillende mogelijkheden om „nee“ te zeggen.
NEE. Ik wil dat niet.
Laat dat. Ik heb nu geen zin.
Ik vind dat heel vervelend!
Hou daarmee op!
Stop!
Laat me met rust!
Ik wil dat eigenlijk niet.
Daar hou ik niet van.
Sorry, maar ik kan dat nu niet.
...

Fase 2
Nu komen de leerlingen in groepjes samen en overleggen in welke situaties het moeilijk is om „nee“
te zeggen. Ze overleggen in een tweede stap welke „nee“ in welke situatie functioneert (of ook
niet). Welke hulpmiddelen kan men gebruiken om een „nee“ zo efficiënt mogelijk te formuleren?

Fase 3
In korte rollenspellen wordt geoefend hoe men zich in verschillende situaties zou kunnen gedragen.

Tips voor oplossingen
De volgende methode kan voor kinderen en jongeren nuttig zijn om in een onaangename situatie
„nee“ te kunnen zeggen:
Persoon A valt persoon B lastig of beledigt hem/haar, persoon B doet het volgende:
1) Persoon B zegt luid wat persoon A gedaan heeft, bijv. „Je hebt me net beledigd!“. Belangrijk is
het om dit als statement en niet als vraag te formuleren, zoals: „Heb je me misschien net beledigd ...?“. Dat vindt persoon A heel onaangenaam, omdat hij/zij geprobeerd heeft om persoon
B „in het voorbijgaan“ of „in het geniep“ of zelfs „terloops“ op de tenen te trappen.
2) Persoon B zegt klaar en duidelijk: „Ik wil dat niet!“
3) Persoon B zegt klaar en duidelijk: „Hou daarmee op!“. Belangrijk is het dit als statement en niet
als vraag te formuleren, zoals „Hou je alsjeblieft daarmee op?“
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Omgang met media

Oefening 6: „Mijn mediadagboek“
Leergebieden Nederlands, ICT, Wiskunde, statistiek (voor analysedoeleinden)
Leeftijd

10–18 jaar

Thema’s

Mediacompetentie, geweld

Materiaal

Raster „Mediadagboek“

Doelstellingen
k Besef voor de eigen mediaconsumptie creëren
k Nadenken over de eigen mediaconsumptie en vooral het aandeel aan gewelddadige inhouden

Voorbereiding
Voor deze oefening moet u vooraf een raster voor het „Mediadagboek“ maken. Daarin schrijven
de leerlingen hoeveel minuten ze met een medium doorgebracht hebben. Het aandeel in minuten
waarbij ze met gewelddadige inhouden geconfronteerd werden, wordt extra genoteerd.
Voorbeeld:

GSM

Computer

Boeken

Minuten

Daarvan
geweld

Minuten

Daarvan
geweld

Minuten

Daarvan
geweld

18:00 – 18:30

10

0

30

8

0

0

18:00 – 18:30

22

5

30

20

0

0

Creëer het raster met intervallen van 30 minuten. Let erop dat meerdere media voorkomen. Wanneer u het raster met een spreadsheetprogramma maakt (bijv. MS Excel), kunt u de resultaten
automatisch samentellen.
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Methode
Fase 1
De leerlingen krijgen de taak om een week lang een mediadagboek bij te houden. Vooraf worden
samen regels opgesteld voor het mediadagboek:
Hoe wordt genoteerd?
Wie mag de notities zien?
Hoe wordt het dagboek in de lessen gebruikt?
In het mediadagboek wordt zeven dag lang (24 uur!) de mediaconsumptie geprotocolleerd. Voor
de volgende media kunnen ze de respectievelijke gebruiksduur invoeren:
Computer (zonder het internet)
Internet op de computer
Gsm (telefoneren, sms)
Internet op gsm
Apps op de gsm
Boeken
Kranten, tijdschriften
Radio
TV
Video/dvd
Video/muziek/podcasts/zelf foto’s maken
Muziek incl. mp3-Player
Games (gsm, computer, het internet)
Gameconsoles

Fase 2
De resultaten van het mediadagboek worden na een week samen besproken.
Vergelijk de gebruiksduur voor meerdere leerlingen samen of per leerling (klasgemiddelde versus
individuele waarden).
Mogelijke vragen bij de evaluatie:
Hoe hoog is het aandeel gewelddadige inhouden bij je mediaconsumptie?
Zijn er in je mediadagboek resultaten die je verrassen?
Zijn er resultaten die je verwacht had?
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Omgang met media

Oefening 7: „Om je dood te lachen“
(vrij naar: Gewalt und Horror in Medien. Unterrichtsmaterialien zur Medienerziehung
5.–9. Schulstufe. BMUKK, Wenen, 1992. pag. 9)

Leergebieden Nederlands, Sociale vaardigheden, Muzische Vorming
Leeftijd

10–14 jaar

Thema’s

Geweld, gevoelens, persoonlijkheidsontwikkeling

Doelstellingen
k Leren reflecteren waarom fictieve geweldvoorstellingen vaak als „grappig“ ervaren worden
k Kunnen herkennen dat de consumptie van „grappig geweld“ ook gebruikt kan worden om echte
en vermoede angsten te verdringen of om stoom af te laten.

Methode
Fase 1
De leerlingen zoeken op het internet samen naar foto’s, video’s of strips die ze spontaan „grappig“
vinden en die ook (enigszins) geweld bevatten. Alle gevonden inhouden worden centraal verzameld, bijv. op een leerplatform of uitgeprint op een poster gekleefd.

Fase 2
In groepjes van twee wordt daarna geanalyseerd waarom de gekozen foto’s, video’s of strips grappig gevonden worden. Vragen zouden bijv. kunnen zijn:
Worden de inhouden door alle leerlingen even grappig ondervonden?
Wat vinden sommigen grappig en waarom anderen niet?
Wat is er aan de foto’s, video’s of strips bijzonder „typisch“, waar lijken ze op elkaar (bv. weergave van tegenslagen/ongevallen, figuren met bijzondere eigenschappen ...)?
Waarom kan men er vaak mee lachen wanneer anderen een ongeluk overkomt?
Elke groep maakt daarbij een tekening, een poster of een Powerpoint-slide.

Fase 3
Nu worden de resultaten van de hele klas verzameld en besproken. Ook de omgang met zelf gefilmde, gewelddadige video’s (happy slapping) kan hier gethematiseerd worden.

Tips voor oplossingen
Als „grappig“ worden vooral voorstellingen van geweld ondervonden die de volgende kenmerken
helemaal of ten dele bevatten:
Iemand overkomt iets dat je zelf niet graag zou willen.
De gevolgen van de gewelddadige handeling worden niet vermeld.
Lachen kan een vervanging van mondig handelen zijn.
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Omgang met media

Oefening 8: „Ik ben bang voor ...“
(vrij naar: BMUKK (1992): Gewalt und Horror in Medien. Unterrichtsmaterialien zur
Medienerziehung, 5.–9. Schulstufe, Heft 3. Wenen: BMUKK. pag. 23–28)

Leergebieden Nederlands, Sociale vaardigheden
Leeftijd

11–16 jaar

Thema’s

Geweld, persoonlijkheidsontwikkeling, mediacompetentie

Doelstellingen
k Nadenken over rollenpatronen
k „Specifieke angsten per leeftijd“ verduidelijken

Methode
In deze oefening wordt ingegaan op de zogenoemde „specifieke angsten per leeftijd“. Dat moet in
de loop van de oefening duidelijk worden. Als de leerlingen de taak bij gebrek aan eigen ervaringen
niet kunnen oplossen, kunnen ze personen interviewen die tot de respectievelijke groep behoren
(zie onderaan). Kinderen mogen en moeten hier zelfs stereotype perspectieven verzamelen.

(Fase 1)
De leerlingen schrijven situaties op waarvoor ze bang zijn. Deze fase is alleen mogelijk wanneer er
een goed klimaat van vertrouwen heerst tussen leerkracht en leerlingen en er geen actuele negatieve voorvallen in de klas zijn.

Fase 2
In kleine groepen worden collages gecreëerd, waarin de „angstbeelden“ van verschillende personen/leeftijdsgroepen verduidelijkt worden:
3-jarig meisje
6-jarige jongen
10-jarig meisje
12-jarige jongen
16-jarige meisje
18-jarige jongen
Moeder
Grootvader
Leerkracht informatica
Leerkracht godsdienst
Directeur/directrice

Fase 3
Reflectie en vergelijking:
Wie heeft er dezelfde angstbeelden?
Zijn er tussen meisjes/jongens – mannen/vrouwen – oud/jong verschillen of overeenkomsten?
Welke?
Zijn er culturele verschillen?
Zijn er leeftijdsverschillen?
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Waarschuwing: De confrontatie met de eigen angsten en ook de angsten van anderen kan tot irritaties en onzekerheid leiden. Vandaar is het nodig om de oefening achteraf duidelijk te bespreken
en de boog naar de dagelijkse leven te spannen, zodat de leerlingen niet in deze „sfeer van angst“
blijven hangen. Wordt individueel heel sterk angst tot uitdrukking gebracht, moet de leerkracht
hulp halen of met deze leerling individueel werken.

Tips voor oplossingen
Hoe kan men omgaan met angsten in het dagelijks leven? Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen kunnen andere wegen zinvol zijn, belangrijk is in elk geval erover te praten. Overleg met de
leerlingen, hoe dit in hun geval met leeftijdsgenoten zou kunnen zijn.
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Omgang met media

Oefening 9: „Geweld in media analyseren“
(vrij naar: Gugel, G. (2011): Praxisbox Medien und Gewalt. Problemfelder und
Handlungsmöglichkeiten. Tübingen: Institut für Friedenspädagogik. pag. 38)

Leergebieden Nederlands, Maatschappelijke vorming, Sociale vaardigheden
Leeftijd

12–16 jaar

Thema’s

Mediacompetentie, geweld

Doelstellingen
k Films analyseren en nadenken over hun geweldaandeel
k Reflecteren over rollen van daders en slachtoffer en vragen stellen naar het waarom
k Motieven voor geweldvoorstellingen analyseren en proberen deze bloot te leggen

Methode
Fase 1
De leerlingen werken in kleine groepjes. Elke groep zoekt op www.youtube.com naar een film die
tenminste gedeeltelijk gewelddadige inhouden bevat. Dat kan een trailer voor een bioscoopfilm of
een computergame of een korte tekenfilm zijn. Aan de hand van de vragen op het „werkblad bij
oefening 10: Geweld in media analyseren“ (pagina 60) analyseert nu elke groep de gekozen film.

Fase 2
De resultaten worden op een poster afgebeeld. Alle leerlingen maken screenshots waarin de „bewijzen“ van hun analyse gedocumenteerd zijn. Het doel is om een filmanalyse grafisch om te
zetten op een poster. De analyse kan ook als mindmap afgebeeld worden.
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Werkblad bij oefening 9: Geweld in media analyseren
Welke soorten van geweld worden getoond?
Opzettelijk of onopzettelijk
Fysiek of psychisch geweld
Kleine, zware of extreme schade
Gevolgen:
Worden de gevolgen van geweld getoond?
Welke gevolgen worden getoond?
Hoe worden de gevolgen van het geweld getoond?
Welke reactie veroorzaakt dit bij de toeschouwers?
Realiteitszin:
Wordt reëel of nagespeeld (fictief) geweld getoond?
Waaraan herkent men dit?
Sancties:
Hoe worden daad en daders beoordeeld?
Worden de daden veroordeeld? Wanneer ja, door wie?
Worden de (negatief of positief weergegeven) daders vervolgd en bestraft?
Welke sancties zijn er en wat gebeurt er met de daders?
Vergelding, letsel, juridische middelen (bijv. aangifte), helemaal niets?
Geslacht:
Welke rollen spelen vrouwen? Welke mannen?
Hoe worden vrouwen en mannen als dader of slachtoffer afgebeeld?
Welke motieven voor geweld worden getoond?
Sociaal gelegitimeerd geweld: Bescherming van anderen, politionele acties, zelfverdediging
Eigen doelstellingen bereiken
Ideologische, religieuze, emotionele, seksuele motieven
Slachtoffer en daders:
Hoe worden de slachtoffers van geweld afgebeeld?
Hoe worden de daders getypeerd? Eerder positief, neutraal, negatief?
Welke boodschap is er met de weergave van geweld en de gevolgen verbonden?
Kritiek op geweld
Verheerlijking van geweld
Legitimatie van geweld
Dubbelzinnige boodschap
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Omgang met geweld

Oefening 10: „Wat me kwaad maakt!“
(vrij naar: BMUKK (1992): Gewalt und Horror in Medien. Unterrichtsmaterialien zur
Medienerziehung, 5.–9. Schulstufe, Heft 3. Wenen: BMUKK. pag. 15)

Leergebieden Nederlands, Wereldoriëntatie/Maatschappelijke vorming,
Sociale vaardigheden
Leeftijd

9–15 jaar

Thema’s

Persoonlijkheidsontwikkeling, geweld, empathie, hulp

Doelstellingen
k Redenen van geweld in het eigen leven herkennen en kunnen reflecteren
k Bij agressies constructief leren reageren en nadenken over oplossingen

Methode
Variant 1 – ABC-lijst
Thema: „Wat maakt me woest en kwaad?“
De leerlingen maken een „ABC-lijst geweld“ en schrijven voor elke letter van het alfabet één of
meerdere associaties (situaties, personen, aanleidingen) op die met geweld te maken hebben. Ze
hebben daarvoor maar twee minuten tijd. Als het lijstje klaar is, bedenken ze samen voor elk punt
een oplossing. De oplossing kan een manier om te handelen in de omgang met zulke situaties zijn.
Vandaar kan het zinvol zijn om de oplossing met de hele klas aan het bord uit te werken.

Variant 2 – verhalen schrijven
Thema: „Toen ik een keer bijzonder kwaad was ...“
De leerlingen schrijven telkens anoniem een kort verhaal of situatie op en proberen daarbij vooral
de redenen voor hun woede te beschrijven. Daarna verfrommelen ze het blad papier en gooien
het in het midden. Elke leerling neemt een prop papier op en schrijft een mogelijke oplossing erbij, eventueel ook alleen een trefwoord. Dat gebeurt in totaal drie keer. Op het einde worden alle
verhalen geopend en neemt elk kind weer zijn eigen verhaal.

Variant 3 – beeldverhaal en collage
Thema: „Wat me vooral kwaad en razend maakt.“
De leerlingen schrijven elk een kort verhaal of situatie op. Ook creatieve collages zijn toegestaan.
Daarna verfrommelen ze het papier en gooien het in het midden. Elke leerling neemt een prop papier en schrijft/tekent er een mogelijke oplossing bij. Ook een trefwoord kan volstaan. Dat gebeurt
in totaal drie keer. Op het einde worden alle verhalen geopend en neemt elk kind weer zijn eigen
verhaal.

Tips voor oplossingen
Oplossingen voor de verhalen zijn strategieën hoe men met zulke situaties kan omgaan. Bijvoorbeeld zich afreageren, met een boksbal trainen, een rondje lopen, iemand vragen tussenbeide te
komen, vragen of men het goed heeft begrepen, enz.
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Omgang met geweld

Oefening 11: „Let’s fight it together“
Leergebieden Nederlands, Moderne vreemde talen Frans-Engels, Sociale vaardigheden
Leeftijd

14–16 jaar

Thema’s

Cyberpesten, preventie, hulp

Materiaal

Computer en beamer om de film „Let’s fight it together“ af te spelen;
„kleefpunten“

Doelstellingen
k Samen nadenken over uitwegen bij een situatie van cyberpesten
k Geanticipeerde „uitwegen“ in het rollenspel concretiseren

Methode
Fase 1
Vertoning van de Engelse film „Let’s fight it together“, door Childnet International ter beschikking
gesteld, via http://www.digizen.org/resources/cyberbullying/films/uk/lfit-film.aspx.

Fase 2
In een rollenspel worden de volgende filmpersonages door leerlingen nagespeeld:
Joe
Moeder van Joe
Kim
Rob
de lerares
de directeur
De overige leerlingen ondersteunen hun klasgenoten als coaches in de genoemde rollen. Zo ontstaan zes groepen met telkens drie tot vier coaches. Twee tot drie leerlingen kunnen ook als waarnemer fungeren. Het is hun taak om de mogelijke oplossingen schriftelijk vast te leggen.
De volgende uitgangssituatie wordt aangenomen: De betrokken personen komen samen om iets
uit te praten. Er moet een uitweg bij een situatie van cyberpesten gevonden worden.
Eerst overleggen de acteurs een aantal minuten met hun coaches. Ze denken er samen over na
hoe de persoon in hun rol zou kunnen reageren.
Daarna begint het eigenlijke rollenspel, waarin alle partijen hun meningen en ideeën om het conflict
op te lossen, inbrengen. Duur ca. 10 minuten.

Fase 3
Nu gaat het erom uit alle beschikbare voorstellen een oplossing te concretiseren:
Korte reactie van de acteurs over hun gevoel tijdens het rollenspel
Op een evaluatieschaal van 1–10 kan met punten weergegeven worden hoe efficiënt de klas de
concreet geformuleerde oplossingen uit het rollenspel inschat
Discussie over pro en contra van het resultaat
Bijkomende ideeën voor andere mogelijke oplossingen kunnen in de discussie besproken en
aangevuld worden
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Oefening 12: „Happy slapping: Wat mag – wat mag niet?“
Leergebieden Nederlands, Muzische Vorming/Artistieke opvoeding, Sociale vaardigheden
Leeftijd

9–16 jaar

Thema’s

Cyberpesten, recht, mediacompetentie

Doelstellingen
k Bewust maken wat gefilmd/gepubliceerd mag worden en wat niet
k Eigen regels voor de omgang met elkaar op het net ontwikkelen
k Een checklist voor het eigen gebruik aanmaken

Methode
De leerlingen creëren een lijst met criteria voor films die men (niet) mag publiceren.

Fase 1
De leerlingen discussiëren welke inhouden gepubliceerd mogen worden en welke niet. Samen
wordt een checklist voor een film met tenminste vijf criteria voor „Toegestaan“ en „Verboden“ opgesteld. Deze checklist dient dan als basis voor het onderzoek van de jongeren.
Variant voor leerlingen tot 12 jaar
In groepen worden nu bijv. met de gsm korte filmpjes gemaakt die aan de toegestane criteria
voldoen. Let erop dat de leerlingen elkaar niet verwonden of kwetsen en het filmmateriaal niet in
de privésfeer van de leerlingen binnendringt.
Variant voor leerlingen vanaf 13 jaar
In groepen zoeken de leerlingen voorbeelden uit de eigen omgeving (op Facebook, YouTube of
andere populaire sites op het internet) die aan deze toegestane criteria voldoen. Voor elk punt op
de checklist moeten de leerlingen een eigen voorbeeld vinden. De voorbeelden worden daarna in
een document op een leerplatform, bijv. een Wiki, Moodle, ... d.m.v. hyperlinks aan elkaar gelinkt.

Fase 2
Tijdens de bespreking worden de criteria nog eens gecontroleerd, de checklist inhoudelijk bijgewerkt, creatief vormgegeven en in de klas opgehangen.

Tips voor oplossingen
Bij afbeeldingen/foto’s toegestaan:
Gemaakt in het openbaar
Afgebeelde persoon werd gevraagd of publicatie OK is
Geen compromitterende pose van de afgebeelde personen
Bij afbeeldingen/foto’s niet toegestaan:
Nadelige weergave van personen (bijv. foto’s tijdens het drinken, naaktfoto’s, foto’s in het kleedhokje, op het toilet, in de douche ...)
Publicatie zonder goedkeuring van de afgebeelde personen
Weergave van geweld
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Omgang met geweld

Oefening 13: „Dader en slachtoffer – wie is wat?“
(vrij naar: BMUKK (1992): Gewalt und Horror in Medien. Unterrichtsmaterialien zur
Medienerziehung, 5.–9. Schulstufe, Heft 3. Wenen: BMUKK. pag. 11)

Leergebieden Nederlands, ICT, Muzische Vorming/Artistieke opvoeding,
Sociale vaardigheden
Leeftijd

10–16 jaar

Thema’s

Geweld, preventie, persoonlijkheidsontwikkeling

Doelstellingen
k Rollen van daders en slachtoffers kunnen herkennen, beschrijven en er over reflecteren
k Rollen van daders en slachtoffers zelf in een verhaal kunnen omzetten
k Oplossingen zoeken voor de goede afloop van de situaties

Methode
De leerlingen gaan in twee rijen tegenover elkaar staan. De ene rij zijn de daders, de andere rij de
slachtoffers. Voor het begin van de oefening buigt iedereen groetend, net als voor een judowedstrijd. Daarna nemen de daders het initiatief nemen voor een pantomimische discussie. Na drie
minuten is er een wissel; de daders worden nu slachtoffers en omgekeerd. In totaal wordt twee
keer gewisseld. Na elke sequentie buigt iedereen.
Na de oefening zwaaien de leerlingen met hun handen, schudden ze met hun voeten en roepen ze
„einde“, om weer uit hun rol te stappen.

Variant 1
In plaats van het gebarenspel kunnen ze ook in kleine groepen sculpturen (slachtoffer en daders)
creëren waarmee ze een conflict uitbeelden. Ook hier is het zinvol de rol daarna „af te schudden“.
Daarna zoekt iedereen samen naar situaties waarin slachtoffer en daders zich kunnen afwisselen.

Variant 2
De leerlingen reflecteren aan de hand van hun favoriete series, hoe op tv dader- en slachtofferrollen ontstaan. Ze werken typische kenmerken en karakteristieken van beide rollen uit en zoeken
naar situaties waarin beide rollen in één persoon voorkomen. Daarna proberen ze situaties uit hun
dagelijks leven te vinden waar zich de rollen kunnen verschuiven.

Variant 3
De leerlingen werken in groepen korte verhalen uit hun dagelijks leven uit. Dat kunnen situaties zijn
waarin de rollen van de daders en het slachtoffer omgekeerd worden, of complexe situaties waarin
die rollen niet duidelijk verdeeld zijn. Die worden als fotostory in Word of als strip (bijv. met Comic
Life, www.comiclife.com) omgezet. Doel van de strip: alternatieve oplossingen uit te werken,
bijvoorbeeld de tussenkomst door een derde persoon, de school, enz.
Opmerking: Bij gevallen van cyberpesten gebeurt die rollenwissel frequent!

64

Seks en geweld in digitale media

Handboek voor leerkrachten en jeugdwerkers

Voorbeeld voor een fotostory over cyberpesten

Fotostory cyberpesten
Ben ik echt
zo lelijk? Wat zullen
de jongens van
me denken?

Hahaha!
Hoe ziet die
eruit?

Laura surft op het internet. Ze ziet een nieuwe
foto van Nina op een sociaalnetwerksite en
schrijft er een gemene commentaar bij.

HAHAHA!
Echt geniaal wat
je hebt
geschreven.

Nina krijgt een bericht met de commentaar van
Laura over haar foto. Ook andere internetvrienden
kunnen lezen wat Laura heeft geschreven.

Hallo, ik ben
Nina. Kan ik even
met je praten?

Wat
doet zij
hier?

De volgende
dag besluit Nina
om Laura op te
zoeken. Via het
internet vindt ze
haar adres. Laura
is totaal verrast
door het bezoek.
Iedereen lacht met Nina. Laura's vrienden
vinden het cool wat Nina bij de foto heeft
geschreven.

Misschien
tot
binnenkort!
Laura vraagt
Nina of ze binnen
wil komen en
beide meisjes
praten over het
voorval. Nina
vertelt Laura
hoe droevig en
woedend ze
was door de
commentaar,
waarop Laura
zich excuseert.

Tot ziens!

Laura begrijpt dat ze in de fout is gegaan en
Nina vergeeft haar.

© „Fotostory Cyber-Mobbing“ (2011): Franziska Nadler, Christian Weber, Lena Reicher, Hannah Konrad, Kathrin Huber.
Evangelisches Realgymnasium Oberschützen.
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Omgang met geweld

Oefening 14: „Ouders zien dat anders! Of: Words hurt“
Leergebieden Nederlands, Sociale vaardigheden
Leeftijd

12–16 jaar

Thema’s

Taal, cyberpesten, persoonlijkheidsontwikkeling, mediacompetentie

Doelstellingen
k Nadenken over de agressieve impact van taal
k Verschillen in het taalgebruik tussen verschillende generaties zichtbaar maken
k Een creatieve omgang met de betekenissen van scheldwoorden vinden

Methode
De leerlingen interviewen elkaar en vragen daarna hun ouders welke scheldwoorden ze in geschreven en gesproken taal nog aanvaardbaar vinden en welke niet. Voor beide generaties worden
lijstjes opgesteld. Alle verzamelde woorden en de respectievelijke inschattingen moeten precies
gemotiveerd worden. Daarna zoeken de leerlingen naar mogelijke voorbeelden welke effecten
deze scheldwoorden kunnen hebben.
Variant voor leerlingen van 6-9 jaar
De leerlingen verzamelen scheldwoorden en zoeken daarvoor zo creatief mogelijke „alternatieve
scheldwoorden“. Met hun ouders bespreken ze of deze „alternatieve scheldwoorden“ thuis toegestaan zouden zijn en overleggen ze hoe ze ermee kunnen omgaan:
Wie mag wanneer schelden?
Wat is oké?
Wat is niet oké?

66

Handboek voor leerkrachten en jeugdwerkers

Seks en geweld in digitale media

Omgang met geweld

Oefening 15: „Ingrijpen of niet?“
(vrij naar: Programma „Demokratie lernen und leben“ der BLK 25. Materialsammlung zum
Training von Zivilcourage. 2005, Brandstätter-Morawietz V., Universiteit Zürich;
Frey D., Universiteit München, Bijlage 1)

Leergebieden Nederlands, Maatschappelijke vorming, Sociale vaardigheden
Leeftijd

12–18 jaar

Thema’s

Persoonlijkheidsontwikkeling, hulp, burgermoed

Materiaal

Papierrol met een beoordelingsschaal van 1–100; gekopieerde werkbladen

Doelstellingen
k
k
k
k

Eigen bereidheid tot moedig handelen kunnen inschatten
Individuele verschillen bij het moedige handelen van anderen herkennen
Herkennen dat er verschillende redenen zijn waarom men niet ingrijpt
Bevorderlijke en hinderlijke factoren voor moedig handelen uitwerken

Voorbereiding
Een papierrol wordt met een schaal van 1 tot 100 beschreven. De leerkracht maakt werkbladen/
strookjes met korte beschrijvingen van situaties waar moedig handelen vereist zou kunnen zijn.
Enkele voorstellen:
Een leerling beklaagt zich bij een leraar of de directie over een andere leraar, zonder met de
betroffene zelf te praten.
Een ongeliefde leerling wordt door het haantje-de-voorste van de klas getreiterd, bespot, gepest. Geen enkele andere leerling grijpt in omdat ze bang zijn zelf slachtoffer te worden.
Een leerling vertelt een racistische mop. De anderen lachen er weliswaar niet mee, maar niemand zegt er iets op.

Methode
Fase 1
De beschreven papierrol wordt in de klas uitgerold. De leerlingen krijgen de strookjes met de
verschillende situaties. Die wijzen ze volgens hun persoonlijke inschatting aan de schaal toe: Hoe
zeker is het dat ik bij deze situatie – in welke vorm dan ook – zou ingrijpen? (1 = uitgesloten, 100 =
heel zeker). Bij de bespreking worden de antwoorden voorgelezen en op de schaal gelegd. In de
eerste fase worden de antwoorden niet gemotiveerd.

Fase 2
Als alle bladen op de grond liggen, gaat de discussie van start: Zijn er situaties die iemand anders
zou inschatten? Waarom? De leerlingen hebben daarna de mogelijkheid de bladen opnieuw te
rangschikken en hun beslissing te motiveren. Mogelijke discussiepunten kunnen zijn:
Persoonlijke inschatting van situaties die een ingrijpen vereisen
Soorten van discriminatie en geweld (verbaal, fysiek)
Vormen van ingrijpen
Oorzaken voor het niet-ingrijpen
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Omgang met seksueel geweld

Oefening 16: „Liefde of niet-liefde?“
Leergebieden Nederlands, Wereldoriëntatie, Sociale vaardigheden, Muzische Vorming
Leeftijd

10–12 jaar

Thema’s

Preventie, persoonlijkheidsontwikkeling, omgang met elkaar

Doelstellingen
k Begrijpen waar de grenzen en verschillen tussen liefde en misbruik/intimidatie/opdringerigheid
liggen

k Nadenken over verschillende omgangsvormen met elkaar

Methode
Fase 1
Elke leerling vult de zin „Liefde is ...“ aan met een uitspraak die ze zelf hebben ervaren of in hun
omgeving hebben waargenomen. Dan worden deze zinnen met beelden ondersteund en grafisch
weergegeven (in de vorm van tekeningen, foto’s, strips ...). Ook verschillende toepassingen op het
internet of op de computer kunnen gebruikt worden (comic-programma’s, beeldverwerkingssoftware, tekenprogramma’s).

Fase 2
Nu worden uit de liefdesverhalen „niet-liefdesverhalen“. De leerlingen maken ofwel van hun eigen
verhaal een „niet-liefdesverhaal“ of ze nemen het liefdesverhaal van een klasgenoot en ontwikkelen dat verder.

Fase 3
Als de liefdesverhalen en de „niet-liefdesverhalen“ klaar zijn, worden ze in de klas opgehangen. Nu
maken ze samen een lijst aan:
Waaraan herkent men liefde?
Waaraan herkent men „niet-liefde“?
Welke andere termen zijn er nog voor „niet-liefde“?
Alle antwoorden komen op een poster terecht.

Liefde
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Opmerking: Voor kinderen en jongeren is het verschil tussen liefde en seks niet altijd gemakkelijk
herkenbaar. Deze oefening kunt u best gebruiken wanneer kinderen en jongeren voorgelicht zijn
en er een klimaat heerst in de klas waarbij men ook over seks/lichamelijkheid/intimiteiten kan
praten. Is dat niet het geval, kunt u fase 3 tot de vraag beperken: Wat is aangenaam? Wat is niet
aangenaam?

Tips voor oplossingen
Liefde: Liefde heeft te maken met een sterke genegenheid tegenover een andere persoon en de
bereidheid voor de geliefde persoon te zorgen.
Seks: Intimiteit tussen personen.
Seksueel geweld tegen kinderen: Gedwongen fysieke intimiteiten.
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Omgang met seksueel geweld

Oefening 17: „Wat kan? Waar zijn de grenzen?“
Leergebieden Nederlands, Sociale vaardigheden, Artistieke opvoeding
Leeftijd

12–16 jaar

Thema’s

Geweld, persoonlijkheidsontwikkeling, gender, seksualiteit,
omgang met elkaar

Materiaal

Nuttig is de Duitse website www.spass-oder-gewalt.de. Ze diende ook als
uitgangsbasis voor deze oefening. De oefening kan echter ook zonder de
website omgezet worden.

Doelstellingen
k Voor meisjes: Signalen in relaties herkennen
k Voor jongens: Herkennen wat toegestaan en niet-toegestaan is en de grenzen daartussen
k Voor de groep: Regels voor de respectvolle omgang met elkaar opstellen

Voorbereiding
Voor deze oefening kan het zinvol zijn om meisjes en jongens te scheiden en leerkrachten van
hetzelfde geslacht te laten lesgeven. De jongens worden dus door een leraar begeleid, de meisjes
door een lerares.
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Methode meisjes
Fase 1: „Relatie“
Persoonlijke reflectie over het thema „relatie“.
De reflectie kan via verschillende vormen plaatsvinden, bijvoorbeeld als foto, collage, gedicht of
opstel. Na de persoonlijke reflectie wordt in de meisjesgroep gediscussieerd.
Mogelijke vragen:
Wanneer is een relatie goed?
Hoe moet ik mij of hoe moet mijn partner zich gedragen opdat een relatie goed is?
Waaraan herken ik dat een relatie fout loopt?
Wat is belangrijk voor me in een relatie?

Fase 2: „Goede relatie“
Nu wordt met elkaar gediscussieerd waaraan men een goede relatie herkent. Daarbij kunnen zelf
ervaren situaties, situaties van vriendinnen, ouders enz. als uitgangsbasis dienen.
De volgende factoren kunnen belangrijk zijn voor een goede relatie:
Eigen ontwikkelingsmogelijkheid en gemeenschappelijke ontwikkelingsmogelijkheid (interesses)
Gespreksklimaat
Respect
Verwachtingen en luisteren, gespreksbasis
Bereidheid geweld te gebruiken
Jaloezie, „bezit“
Lichamelijke relatie, seks

Fase 3: „Misbruik“
De meisjes overleggen met elkaar wanneer het – voor meisjes van hun leeftijd – in hun dagelijks
leven tot misbruik van welke vorm dan ook kan komen. Het kan op school voorkomen (pesten), in
de relatie, in het gezin, op het internet, door vreemden ...
In groepen worden telkens 2–3 zulke typische misbruiksituaties nauwkeurig besproken. Samen
wordt overlegd hoe men zich in zulke situaties zou kunnen beschermen. Hiervoor kan ook het
internet gebruikt worden, hier zijn vele voorbeelden over zelfverdediging te vinden.
Variant
De meisjes denken na hoe ze zich in het geval van misbruik kunnen gedragen.
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Methode jongens
Fase 1: „Porno en zelfbevrediging“
Individueel denken de jongens na over hun persoonlijke omgang met porno en zelfbevrediging.
De reflectie kan op verschillende manieren plaatsvinden, bijvoorbeeld als foto, collage, gedicht of
opstel. Deze persoonlijke reflectie wordt niet ingediend (bijv. als huiswerk) en blijft uitsluitend bij
de jongens zelf.
Vragen kunnen zijn:
Hoe oud was ik toen ik voor het eerst een pornofilm heb gezien?
Hoe belangrijk is porno voor me?
Wat voel ik als ik gewelddadige pornofilms zie?
Hoe belangrijk is porno voor mijn zelfbevrediging?
Hebben pornofilms mijn seksuele relaties beïnvloed? Zouden ze dat kunnen doen?
Variant
Persoonlijke reflectie over de onderwerpen „Is porno ongezond?“ en „Zelfbevrediging“. Omdat
deze onderwerpen erg persoonlijk zijn, raden we af hierover een discussie te voeren.

Fase 2: „Man zijn“
De jongens bespreken in groepen wanneer een man echt cool is. Enkele mogelijke aspecten:
„zelfrespect“, „ijdelheid“ en „fierheid“. Elk aspect wordt afzonderlijk behandeld.

Fase 3: „Regels“
In deze fase gaat het erom, uitgaand van de overwegingen van het man-zijn, regels voor het samenleven en het vermijden van geweld op te stellen.
Er worden regels ontwikkeld hoe men gewelddadig misbruik kan vermijden en hoe men zich in
moeilijke situaties ook zonder geweld kan weren. Voorts gaat het erom dat men schriftelijk vastlegt
hoe men zich tegen misbruik kan beschermen.

Samen: Fase 4: „Regels“
In deze fase ontwikkelen meisjes en jongens samen regels voor de omgang met elkaar in de klas.
Onderwerpen:
Mechanismen voor conflictoplossing
Wederzijdse steun
Omgang met foto’s en publicatie van foto’s
...
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Omgang met seksueel geweld

Oefening 18: „Fake-users op het internet ontmaskeren“
Leergebieden Nederlands, Sociale vaardigheden
Leeftijd

11–14 jaar

Thema’s

Mediacompetentie, persoonlijkheidsontwikkeling, veiligheid, cybergrooming

Doelstellingen
k De identiteit van een vreemde persoon op het internet beter kunnen achterhalen
k De juiste vragen kunnen formuleren
k Sensibiliteit ontwikkelen: op het internet kunnen ook fake-users op stap zijn

Methode
Fase 1
Individueel formuleren de leerlingen criteria hoe men op het internet een „fake-user“ zou kunnen
ontmaskeren. Ze stellen zich daarbij de volgende situatie voor:
Een volwassen man probeert de rol aan te nemen van een meisje van dezelfde leeftijd als de leerlingen. Welke vragen kan men in een chat stellen om te weten te komen of de chatpartner nu een
volwassen man of een meisje van dezelfde leeftijd is? Formuleer tien vragen die je zou kunnen
stellen om zeker te zijn.

Fase 2
Als groepswerk (binnen hetzelfde geslacht, dus meisjes met meisjes en jongens met jongens)
wordt aan de hand van het lijstje uit fase 1 gediscussieerd: Welke vragen zijn zinvol en welke niet.
Een gemeenschappelijke lijst wordt opgesteld.

Tips voor oplossingen
Criteria kunnen zijn: taalgebruik; aantal spelfouten; soort spelfouten; foto’s; onderwerpen zoals
muziek, mode, film, computergames; zoeken naar de persoon op het internet ...
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(Fase 3)
Deze fase is wat uitgebreider en kan optioneel plaatsvinden.
Voorbereiding
Afhankelijk van de grootte van de groep heeft men net zo veel externe personen nodig die in een
chat met de leerlingen een „fake-user“ spelen. Daarvoor is een anonieme chatmogelijkheid nodig.
Die moet in een andere omgeving plaatsvinden, dus waar de leerlingen normaal gesproken NIET
chatten (bijv. niet in hun vertrouwde sociaal netwerk). Er kan bijv. een nieuwe cursus in Moodle of
een ander leerplatvorm met chatfunctionaliteit gebruikt worden. Alle deelnemers melden zich met
een nickname aan en moeten met het systeem kunnen omgaan. Elke groep deelt met hun fakeuser een eigen chatroom.
Personen die men kan uitnodigen om een fake-user te „spelen“:
Meisje en jongen van dezelfde leeftijd
Volwassene met goede IT-vaardigheden (kan snel typen)
Volwassene met slechte IT-vaardigheden
Volwassene met goede kennis van de betrokken leeftijdsgroepen (ouder, leraar, opvoeder ...)
Persoon die iets ouder is dan de groep
Verloop van de chat
De fake-user krijgt de volgende taak:
Doe u in de chat als leeftijdsgenoot van de doelgroep voor (leeftijd opgeven). Probeer de illusie
zo lang mogelijk recht te houden. Wanneer u ontmaskerd wordt en de leerlingen uw (ongeveer)
correcte leeftijd en geslacht hebben geraden, geef het toe en geef uw echte identiteit prijs. Neem
afscheid van de groep en leg uit, waaraan de leerlingen u konden ontmaskeren. Moedig de leerlingen aan om zulke „tests“ ook in het dagelijkse leven op het internet door te voeren, maar maak de
leerlingen niet onnodig bang.
De leerlingen krijgen de volgende taak:
De persoon waarmee jullie nu zullen chatten, beweert dat hij even oud is als jullie. Dit kan waar zijn,
maar hoeft niet te kloppen. Probeer te achterhalen of het klopt of niet. Jullie hebben 15 minuten de
tijd. Probeer met sluwe – dus geen al te rechtstreekse of opvallende – vragen er achter te komen
wie deze persoon echt is. Laat de andere persoon echter tegelijk in de waan dat jullie ook geloven
dat hij/zij zo oud is als hij/zij zegt te zijn. De persoon mag niet beseffen dat hij/zij „gecheckt“ wordt.
Elke groep gaat met de fake-user naar een eigen gesloten chatroom. De chat duurt ca. 15 minuten. Als de leerlingen vroeger op de juiste identiteit van de fake-user komen, kunnen ze de chat
ook eerder beëindigen.
Achteraf
De fake-user schrijft een „brief“ aan de groep hoe hij/zij de chat heeft ervaren. Daarin geeft hij/zij
ook tips aan de leerlingen hoe ze dergelijke tests ook tijdens echte chats zouden kunnen uitvoeren.
In de klas worden de ervaringen samen met de leerkracht besproken.
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Omgang met seksueel geweld

Oefening 19: „Slachtoffer van seksueel geweld worden“
Leergebieden Nederlands, Maatschappelijke vorming, Sociale vaardigheden
Leeftijd

14–18 jaar

Thema’s

Seksueel geweld, persoonlijkheidsontwikkeling

Doelstellingen
k Begrijpen waarom iemand slachtoffer van seksueel geweld kan worden
k Eigen risicogedrag kunnen inschatten
k Zelf vroegtijdig alert worden voor riskante situaties en kunnen tegensturen

Methode
Deze oefening kan tegelijk voor meerdere klassen of voor de hele school met groepen in verschillende klassen plaatsvinden.

Fase 1: „Onderzoek“
Onderzoek. De klas wordt in verschillende groepen opgedeeld. Elke groep zoekt op het internet of
vraagt specifieke hulporganisaties waarom kinderen en jongeren slachtoffer van seksueel geweld
worden:
Seksuele mishandeling in het gezin
Online grooming
Sexting met chantage
Misbruik door autoriteitspersonen van kinderen (priester, leerkrachten, opvoeders)
Te beantwoorden vragen:
Welke personen zijn vooral vaak slachtoffer (geslacht, leeftijd, sociale achtergrond, huidskleur, ...)?
In welke situaties komt het vaak tot misbruik/intimidatie/opdringerigheid?
Wat is misbruik/intimidatie/opdringerigheid, wat niet? Hoe wordt het bepaald? Wie beslist dat?
Resultaat:
Een personage (fictief persoon) wordt uitgewerkt in een verhaal. Dit personage wordt in een kort
verhaal beschreven (naam, woonplaats, beroep, korte biografie, gezin, karaktereigenschappen ...).
Het personage voldoet aan de „typische“ kenmerken van een potentieel slachtoffer en bevindt
zich dan ook in een gevaarlijke situatie (of dit wordt tenminste geïnsinueerd).
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Fase 2: „Mogelijke oplossingen uitwerken“
De groepen geven nu hun verhalen door aan een andere groep. Die formuleert dan mogelijke
uitwegen uit de crisis van het slachtoffer. Daarbij nemen de groepen de volgende mogelijke
rollen aan:
Beste vriend/vriendin
Leraar/lerares
Volwassen vertrouwenspersoon
Buurjongen/buurmeisje
Gast in een onlineforum
Peer-mediator
De groepen denken na:
Wanneer kunnen welke uitwegen zinvol zijn, welke eerder minder?
Hoe kunnen slachtoffers de eigen situatie als een misbruiksituatie herkennen en benoemen?
Welke maatregelen kunnen ze op korte termijn treffen om zichzelf te helpen?
Welke maatregelen zijn op (middel)lange termijn zinvol?
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Oefening 20: „Ik voel me slecht!“ –
noodzaak van hulp herkennen Leergebieden
Leergebieden Nederlands, Wereldoriëntatie/Maatschappelijke vorming,
Sociale vaardigheden, Muzische Vorming/Artistieke opvoeding
Leeftijd

10–14 jaar

Thema’s

Hulp, uitdrukken van gevoelens, persoonlijkheidsontwikkeling

Doelstellingen
k De eigen gevoelens kunnen uitdrukken
k Mogelijke oplossingen voor problemen vinden

Methode
Groepspuzzel. De klas wordt in verschillende groepen opgesplitst. Elke groep krijgt de resultaten
van de vorige groep als uitgangsbasis voor de eigen opgave. De groepen kunnen ook over meerdere klassen verdeeld worden.
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Eerste groep: Van „tag cloud“ naar verhaal

Gebruikt

Verloren
Wanhopig

Oud

Vuil

Paniek
Schuld

Help
Aanhankelijk

Verscheurd

Gevoelens

Alleen

Wanhopig

Bang

Zwijgen
Niet-begrijpen
Geheim

niet-goed-gemaakt

Beschaamd
Walgelijk Bescherming

Slecht
Schuldig

Verward

In de volgende „tag cloud“ staan gevoelens die mishandelde kinderen kunnen ervaren. In een
eerste fase bedenken de kinderen een verhaal dat volgens hen bij deze begrippen past.

Weet-het-niet-meer

Verlamd

Verloren

Tweede groep: Van verhaal naar foto
Nu ontwikkelt de tweede groep uit het verhaal van de eerste groep een visuele omzetting. Dat kan
in de vorm van tekeningen, foto’s, fotostory’s, films, strips enz. zijn.

Derde groep: Van foto naar hulp
De derde groep formuleert hoe de persoon in het verhaal zich tot iemand zou kunnen wenden
om hulp te krijgen. Hoe kan hij/zij het verhaal aan iemand vertellen? Hoe kunnen de ervaringen
geformuleerd worden, zodat de andere persoon ook werkelijk kan helpen? Laat de groep eerst
vastleggen wie deze persoon is en zorg ervoor dat zijn of haar hulpkreet ook duidelijk gehoord kan
worden!
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Oefening 21: „Wie helpt me?“ –
adviesdiensten leren kennen
Leergebieden Nederlands, Sociale vaardigheden, Maatschappelijke vorming,
Geschiedenis, Aardrijkskunde
Leeftijd

12–18 jaar

Thema’s

Adviesdiensten, hulp

Doelstelling
k Adviesdiensten leren kennen om in geval van nood contact met hen te kunnen opnemen

Voorbereiding
Op papieren kaartjes vragen schrijven (zie „Vragen aan de leerlingen“) – een vraag per kaartje, per
leerling of per groep, in totaal telkens vier kaartjes. Alternatief: vragen op papier uitprinten.

Methode
De leerlingen zoeken op het internet informatie over verschillende adviesdiensten die voor kinderen en jongeren relevant kunnen zijn. Daarvoor beantwoorden ze de vragen op de kaartjes.

Vragen aan de leerlingen:
Aan wie is het aanbod van dit adviescentrum gericht?
Met welke onderwerpen kan ik er terecht?
Wat wordt aangeboden (telefonisch advies, online advies, persoonlijk advies ...)?
Wat zijn de contactgegevens (openingsuren, adres, telefoonnummer, e-mail ...)?
De verzamelde informatie wordt door de leerlingen zo uitgewerkt dat de hele klas er in geval van
nood over kan beschikken.

Voorbeelden voor de publicatie:
een poster voor de klas/voor het mededelingenbord
een pagina op de schoolwebsite
een bijdrage voor een blog
een hand-out om te kopiëren
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Oefening 22: „Wat doen wanneer ...?“ –
hulp bij cyberpesten
Leergebieden Nederlands, Sociale vaardigheden, Artistieke opvoeding,
Maatschappelijke vorming
Leeftijd

12–16 jaar

Thema’s

Cyberpesten, hulp

Doelstelling
k Uitgebreide discussie over het thema cyberpesten

Methode
In meerdere kleine groepen worden de volgende onderwerpen uitgewerkt:
Wat kunnen slachtoffers doen om cyberpesten te stoppen?
Hoe kan je vrienden en vriendinnen helpen die gepest worden?
Hoe kan je cyberpesten herkennen? Wat kunnen eerste tekenen en aanwijzingen zijn?
Elke groep krijgt een ongeveer A3-groot puzzelstuk uit vast papier of karton, waarop de belangrijkste inhouden op een originele manier zijn weergegeven (foto’s, collages, tekst ...). De delen
worden dan samengevoegd tot een geheel. Bij wijze van voorbereiding wordt in de klas eerst
besproken wat cyberpesten eigenlijk is.

Variant
De resultaten kunnen ook in een Powerpoint-slide uitgewerkt worden. De individuele pagina’s
worden dan in een presentatie samengevoegd en bijv. op de schoolwebsite gepubliceerd.
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Oefening 23: „Goed advies vind ik ...“ –
kwaliteitscriteria voor advies
Leergebieden Nederlands, Sociale vaardigheden
Leeftijd

12–18 jaar

Thema’s

Hulp, persoonlijkheidsontwikkeling

Doelstellingen
k Adviesdiensten leren kennen
k Kwaliteitscriteria voor adviesdiensten kunnen beschrijven

Methode
Fase 1
Voor de volgende situaties overleggen de leerlingen welke adviesdiensten (minimum drie) hier hulp
kunnen bieden. De gekozen adviesdiensten moeten online bereikbaar zijn.
Sexting
Grooming
Happy slapping

Fase 2
Nu worden criteria uitgewerkt hoe men zelf kan beslissen of het hier om een aanbevelenswaardige
instantie gaat of niet.
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