Betreft: Lesprogramma ‘Sexting & Grooming’

Geachte ouders / verzorgers,
Hierbij willen we u graag informeren over het lesprogramma ‘Sexting & Grooming’ dat wij op 27
november en 4 december op de school van uw kind(eren) gaan aanbieden.
Het internet en social media zijn niet meer weg te denken uit het leven van kinderen. Dit zorgt voor
veel nieuwe mogelijkheden, maar ook voor nieuwe risico’s. Kinderen communiceren er met
vrienden, ze vinden er steun en zoeken naar informatie. Op het internet leggen ze ook contact met
onbekende kinderen. Maar niet alles is wat het lijkt. Soms doen volwassenen zich voor als kinderen
en hebben verkeerde bedoelingen. Soms geven kinderen informatie van zichzelf zoals adresgegevens
en wachtwoorden door. Ook kunnen ze privé-filmpjes of foto’s van zichzelf of anderen doorsturen.
Kinderen kunnen hierdoor in de problemen komen en chantabel zijn. In de opvoeding, begeleiding en
ondersteuning van kinderen brengt dat nieuwe taken met zich mee voor ouders en mede-opvoeders.
De taak om kinderen bewust te maken van deze risico’s, te signaleren wanneer het mis gaat en de
taak om kinderen goed te begeleiden wanneer zij een nare ervaring hebben.
Hoe ga jij daarmee om als opvoeder? Hoe neem je de online wereld mee in je opvoeding en hoe
reageer je als er zich een incident voordoet?
In de afgelopen jaren zijn scholen, de politie en hulpverlening in Amsterdam veelvuldig
geconfronteerd met zaken waarbij kinderen slachtoffer zijn geworden van sexting, grooming of
sextortion. De gemeente Amsterdam heeft daarom in samenwerking met de GGD, de zedenpolitie en
Qpido besloten gerichte preventie op dit gebied te organiseren en een lesprogramma aan kinderen
van 11 t/m 14 jaar aan te bieden.
Sexting is het verspreiden of delen van seksueel getinte foto's, video’s of berichten via mobiele
telefoons of andere mobiele media. Delen en verspreiden van seksueel getint materiaal van
minderjarige kinderen wordt door de wet opgevat als het verspreiden van kinderporno.
Grooming is een werkwijze van volwassenen (vooral mannen) om het vertrouwen te winnen van
kinderen zodat zij hen uiteindelijk seksueel kunnen misbruiken en/of uitbuiten.
Sextortion is afpersing met een seksueel getinte foto of video van het slachtoffer.
Het lesprogramma is interactief en start met een quiz met vragen over o.a. social media gebruik,
apps, chatten en wat je zoal tegenkomt op het internet. Daarna wordt de film ‘Nienke ‘ bekeken .
Deze film gaat over een heel gewoon tienermeisje dat via een chatsite slachtoffer wordt van sexting
en grooming. Aansluitend is er een les door een voorlichters van Qpido. Deze les is eenmalig, duurt
anderhalf uur en heeft tot doel de onderwerpen uit de film bespreekbaar te maken en kennis ten
aanzien van de onderwerpen te vergroten.
Leerlingen:
• worden bewust gemaakt van de leuke en minder leuke kanten van internet;
• leren wat sexting, grooming en sextortion is;
• leren dat sexting, grooming en sextortion strafbare feiten zijn;
• leren wat de werkwijze is van groomers en worden zij bewust gemaakt van de risico’s van
contacten via de sociale media;
• leren hoe zij hun grenzen kunnen aangeven tijdens het sociale verkeer op internet.

Als u vragen heeft hierover dan kan u altijd contact opnemen met de mentor, C. Mulder, A. Kap of
K. Schalkwijk.
Namens het team van de Hubertus&Berkhoff een vriendelijke groet,
C. Mulder

