
 

Nieuwsuur in de klas 
Sexting 
 

Leeftijd: 13-15 jaar 16-18 jaar  
Niveau:  VO onderbouw/bovenbouw 
 
Samengevat 
Sexting is een naaktfoto of –filmpje van 
jezelf maken en die via Facebook, 
WhatsApp, Twitter of andere de sociale 
media versturen naar een vriend of 
vriendin. Dit lijkt een onschuldige 
handeling, maar het kan ingrijpende  
gevolgen hebben wanneer de foto of het 
filmpje verspreid wordt via internet en dus 
voor iedereen toegankelijk wordt. 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer en 
Maatschappijwetenschappen:  
Social media, omgangs-normen.  
Biologie: seksuele ontwikkeling en 
voorlichting. 
 
Kernbegrippen 
Sexting, sociale media, massamedia, 
seksualiteit, privacy 
 
Eindtermen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
domeinen in het examenprogramma: 
- Maatschappijleer: 
A3: benaderingswijzen 
C5: massamedia en cultuur 
- Biologie: 
D2: gedrag en interactie 
D3: seksualiteit 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Nieuwsuur in de klas’. Op de site van 
Schooltv.nl is meer te vinden over internet 
en privacy. Bijvoorbeeld, privacy is een 
recht. 
 
Antwoorden 
1 Ze denkt dat de jongen verliefd op haar 
is en voelt zich onder druk gezet. 2C 3 
(bijv.) Twitter, Facebook, WhatsApp, e-
mail, Instagram, uitgeprint en worden 
verspreid op school 4 Alle antwoorden zijn 
goed 5A 6 Je kunt uitleggen wat er kan 
gebeuren als je naaktbeelden van jezelf 
verspreidt. Je kunt een voorlichtings-
filmpje op Schooltv of YouTube laten zien. 
 
 
 

Kijkvragen 
1 Het meisje in de video stuurt een 
naaktfoto van zichzelf naar haar ‘vriendje’ 
via de sociale  media Ze wil eigenlijk geen 
foto van zichzelf sturen. Waarom doet ze dit 
uiteindelijk toch? 
 
2 In de video wordt over de campagne over 
sexting gesproken. Wat is de boodschap die 
de bedenkers hiermee willen overbrengen? 
A Het is gevaarlijk om blootfoto’s van jezelf 
te verspreiden. 
B Het is verboden om blootfoto’s van jezelf 
te verspreiden. 
C Het is verkeerd om ontvangen blootfoto’s 
van iemand anders door te sturen. 
 
Verdiepingsvragen 
3 Op welke manieren kan een foto van jou 
verspreid worden waardoor hij voor 
iedereen zichtbaar is? 
 
4 Stel: je verstuurt een naaktfoto van jezelf 
naar een vriend of vriendin. Wie kunnen 
deze foto uiteindelijk misschien te zien 
krijgen? Er zijn meerdere antwoorden 
mogelijk. 
A Je ouders 
B Je opa en/of oma 
C De leraren van school 
D Je vrienden of vriendinnen van je 
sportclub 
E Een onbekende man in Canada 
 
5 Welk van deze twee stellingen is juist? 
a Als je een foto verstuurt via social media, 
blijft deze voor altijd op internet staan.  
b Als je een foto via WhatsApp verstuurt en 
de ontvanger verwijdert deze uiteindelijk, 
dan is de foto niet meer terug te vinden op 
internet.  
 
6 Stel: iemand probeert jouw broertje of 
zusje over te halen zich voor de webcam uit 
te kleden of een naaktfoto van zichzelf te 
versturen. Wat kun je hem of haar voor 
advies geven? 
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