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Scenario 1 - een leerling wordt gehackt 
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Wat is nog aardig, wat niet niet meer? 
Wat is nog hoffelijk, wat niet meer?
enzovoorts..
Mensen vormen technologie, maar die vorming gebeurt ook andersom: 
technologie beïnvloedt hoe we met elkaar omgaan, hoe we tegenover 
onszelf aankijken. Nieuwe normen ontstaan, door onze omgang met 
technologie. Dat dwingt ons nadrukkelijker stil te staan bij onze 
(pedagogische) waarden. 
Wat verstaan we onder rechtvaardigheid?
Wat verstaan we onder menselijkheid?

Wat is grappig, wat niet meer? 
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Scenario 2 - wat als er sociale media aan te pas komen? 
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► Bij beeldpesten worden er foto’s of video’s 
tegen iemands zin doorgestuurd of online 
gezet. 

► Soms worden de beelden ook eerst bewerkt. 
► Vervolgens kunnen die beelden viraal 

(via-via) worden verspreid. 
► Het gaat om beelden die op de een of andere 

manier beschamend of kwetsend zijn. 

Beeldpesten
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► Het is onvermijdelijk dat beeldmateriaal eindeloos 
gekopieerd en herplaatst wordt (sneeuwbaleffect)

► Platform-beheerders zijn vaak moeilijk bereikbaar 
waardoor compromitterende foto's en video's niet snel 
verwijderd kunnen worden;

► Lastig om te volgen wat er gebeurt in besloten groepen 
(dat vergt ‘infiltreren’);

► juridisering is een complicerende factor. 

Hét grote probleem: de snelle en onbeheersbare 
verspreiding van beelden:
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Sexting is online seks, variërend van flirten tot het 
verzenden van seksuele beelden, zoals naaktfoto's en 
masturbatiefilmpjes. Sexting is normaal 
experimenteergedrag dat past bij de oudere tieners. Maar 
als er beelden van scholieren verzonden worden is dat 
strafbaar, omdat het wettelijk gezien om kinderporno gaat. 

Sexting
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Categorie 1 – ernstige feiten, die tot 
vervolging kunnen leiden
Categorie 2 – minder ernstige feiten, waarvoor 
een HALT-afdoening voldoende is
Categorie 3 – feiten die in principe niet 
vervolgd worden

Sexting
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Sexting op zich hoeft niet problematisch te zijn, omdat 
het past bij de tienerleeftijd - twee verliefde (oudere) 
tieners die digitaal experimenteren, met wederzijds 
goedvinden. 

Wanneer het wél problematisch wordt, met name 
wanneer de sexting-beelden zonder toestemming 
van de betrokkenen verspreid worden, is er sprake van 
shame-sexting. Het probleem bij ‘shame-sexting’ is 
vaak dat het slachtoffer de schuld krijgt. 

Shame-sexting
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► ga na wat er aan de hand is, en wat de impact daarvan 
is;

► raadpleeg het slachtoffer en de ouders, en inventariseer 
hun wensen;

► bedenk wat er nodig is om het slachtoffer een veiliger 
gevoel te geven

► Neem hem of haar in ieder geval serieus, luister goed, 
vraag wat hij of zij nodig heeft, en veroordeel niet;

Tip: www.stappenplansexting.nl

 

Calamiteit - stap 1: probleem definiëren

http://www.stappenplansexting.nl
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Bezint eer ge begint. 
► overleg met de politie, eventueel via Meldknop.nl 

als u nog geen vast contact bij de politie heeft;
► bij seksuele beelden, zie: StappenplanSexting.nl en 

neem contact op met HelpWanted.nl;
► Bezoek de website www.internetsporen.nl over 

eerste hulp bij cyberongelukken
► Blijf goed in gesprek met de betrokkenen (zie ook 

Stap 1 en Stap 3).

 

Calamiteit - stap 2: actie ondernemen

https://www.meldknop.nl/
https://www.stappenplansexting.nl/
https://www.helpwanted.nl/
http://www.internetsporen.nl
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► met ouders
► met klasgenoten
► met leraren
► met media

 

Calamiteit - stap 3: Communiceer
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1. Besteed in het schoolveiligheidsplan ook aandacht aan sociale 

media: beschrijf daarbij wat er mis kan gaan; wat u doet om 

problemen te voorkomen; de procedure bij calamiteiten.

 

2. Leg een verband met het pestprotocol:

·   met aandacht voor pesten via sociale media

 

3. Voeg een onderdeel toe over afstandsonderwijs:

·   wat zijn de regels waaraan men zich moet houden?

·   wat wordt er niet getolereerd en wat zijn de sancties?

 

Preventie - een eigentijds schoolveiligheidsplan
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► informeer de leerlingen over de strafbaarheid van 

belediging, smaad en laster. In ieder geval in de 

schoolgids, maar liefst ook klassikaal;

► laat de leerlingen zelf hun eigen regels bedenken (dan 

worden ze beter nagevolgd);

► formuleer do’s en don’ts;

► benadruk de positieve aspecten van sociale media;

► vermijd bangmakerij (angst is een slechte raadgever);

► kies ambassadeurs (leerlingen en docenten) om het 

beleid uit te dragen.
 

Preventie - geef richtlijnen, licht voor
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Ook schoolmedewerkers kunnen slachtoffer zijn op 
sociale media
► Van pesterijen, smaad, laster
► Van ruziënde (oud-)collega’s, ouders, oud-leerlingen, trollen
► Van hun eigen fouten

Een sterke professional is een kwetsbare professional
► temidden van een veilige cultuur, een cultuur van ‘niet altijd weten’, 

met de vertrouwenspersoon als aanspreekpunt en - bij voorkeur - 
spin in het web

De vertrouwenspersoon voor schoolmedewerkers 
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r.pijpers@kennisnet.nl
Kennisnet.nl

Dank u wel

mailto:r.pijpers@kennisnet.nl

