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Inleiding: wat is sexting? 
 

Sexting is het verspreidingen of delen van sexueel getinte berichten of 

foto’s en video’s van zichzelf via mobiele telefoons of andere media. 

Mensen, met name jongeren, kunnen gemotiveerd worden om aan sexting 

te doen door een groot aantal redenen, waaronder plezier maken, flirten, 

sexy zijn, aandacht trekken van een partner of experimenteren met 

sexualiteit. De meeste sexts worden vanuit positieve motivaties verstuurd. 

Er kan echter ook sprake zijn van druk of dwang om sexy materiaal te 

versturen.  

Als iemand in vertrouwen een naaktfoto van zichzelf aan een ander stuurt, 

bestaat het risico dat de ontvanger deze zonder toestemming naar 
anderen doorstuurt of zelfs publiceert. Dit doorsturen of publiceren is een 

vorm van cyberpesten (zie ‘Pestprotocol’). Als eenmaal een seksueel 
getinte foto op het internet is geplaatst, heeft de eigenaar er geen 

controle meer over.  
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Stappenplan 
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Protocol sexting 

De leerling 
Als er een seksueel getinte foto of filmpje van een leerling rond gaat via 
social media, dan noemen wij dat sexting. Het bezit van deze foto’s of 

filmpjes is strafbaar (want je bent dan in het bezit van kinderporno). Dus 
mocht jij zo’n foto of filmpje ontvangen, verwijder deze dan direct van je 

telefoon. Maar belangrijker nog: stuur deze vooral niet door naar andere 
mensen! Dan ben je namelijk óók strafbaar voor het verspreiden van 

kinderporno. Dus verwijder het zo snel mogelijk van je telefoon en stel je 
mentor of een andere docent ervan op de hoogte dat er een foto of filmpje 

circuleert. Mocht het bekend zijn dat jij een foto of filmpje met opzet 
gehouden of doorgestuurd hebt, neemt de school ook altijd contact met 

thuis op. Ook komt er een melding in jouw schooldossier en volgt er een 
gesprek met de teamleider of wijkagent. En wees verstandig: maak nooit 

een foto of filmpje van jezelf om door te sturen naar je vriendje of 
vriendinnetje! Als het eenmaal op internet staat, is het er niet meer af te 

halen. 

 

De docent 
Mocht je horen dat er seksueel getinte foto’s of filmpjes van een leerling 
rondgaan, laat dit dan zo snel mogelijk aan de mentor en teamleider van 

de betreffende leerling weten. Mochten er leerlingen zijn die aangeven dat 
zij ook die materialen op hun telefoon hebben, zorg dan dat deze 

leerlingen dit zo snel mogelijk van hun telefoon verwijderen. Het advies is 
ook om zelf te voorkomen dat je filmpjes met bloot erin bekijkt. Je mag 

de leerlingen ook aangeven dat het strafbaar is als zij deze foto’s of 
filmpjes op hun telefoon hebben of rondsturen, aangezien dit onder (het 

verspreiden van) kinderporno valt. 

 

De mentor en de afdeling 
Het is belangrijk dat de mentor en de teamleider van de betrokken 
leerlingen samen handelen in zo’n situatie. Nu kunnen er zich 2 situaties 

voordoen: de leerling heeft zelf het filmpje verspreid (naar vriendje of 
vriendinnetje gestuurd) of de leerling staat zelf op het filmpje (niet zelf 

gefilmd). In beide gevallen moeten de volgende stappen genomen 
worden: 

1. Ga in gesprek met het slachtoffer (de vermoedelijke leerling van de 

foto of het filmpje). Hoe is het filmpje tot stand gekomen? Naar wie is 

dit verstuurd? 

2. Bel met de ouders van het slachtoffer. Geef deze leerling wel eerst zelf 

de mogelijkheid om het aan zijn/haar ouders te vertellen wat er 
gebeurd is. 

3. Ga in gesprek met de dader(s) (de persoon die het filmpje gemaakt 
heeft, of de persoon die het filmpje heeft doorgestuurd). Als deze 
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leerling de foto of filmpje nog op de telefoon heeft staan, laat 
hem/haar deze dan verwijderen. 

4. Bel met de ouders van de dader(s). Geef deze leerling(en) wel eerst 

zelf de kans om het aan zijn/haar ouders te vertellen wat er gebeurd 
is. 

5. Als de foto of het filmpje door meerdere leerlingen in school is 
ontvangen, ga dan de betrokken klassen langs en geef de leerlingen 

duidelijk aan dat de foto of het filmpje van de telefoon verwijderd moet 
worden. 

6. Als de foto of het filmpje door meerdere leerlingen in school is 
ontvangen, informeer je de ouders van de leerlingen in de betrokken 

klassen.  
 

Toevoeging 
Slachtoffer en ouders kunnen aangifte doen van sexting. 
Daarnaast vindt er, indien mogelijk, binnen school een gesprek plaats 

tussen de personen die het betreft. 
In het geval van sexting betrekken wij altijd de veiligheidscoördinator van 

school en de wijkagent. Samen met de mentor/teamleider bepalen we 
verdere stappen. Mochten leerlingen het doelbewust doorgestuurd 

hebben, dan volgt er ook een gesprek met de wijkagent. 
 
  


