
Wat is shame sexting?

Hoe praat je hierover 
met ouders met een 
migratieachtergrond?

   

BEGRIPPENLIJST   

SHAME 
SEXTING

Jongeren met een migratieachtergrond lopen extra risico’s op shame sexting, maar ook daarna. 
Praten met (hun) ouders over (shame) sexting vraagt van sociaal professionals knowhow en 
een culturele en religieuze sensitiviteit. Welke tools helpen om jouw kennis en vaardigheden  
uit te breiden?

Deze kaart geeft een overzicht van diverse artikelen en tools voor professionals om hun kennis 
en competenties uit te breiden. Op thema of per beroepsgroep biedt de kaart linken naar handige 
websites, trainingen en video’s, en naar handreikingen, podcasts en artikelen. Ook zijn er tools 
over shame sexting gericht op ouders zelf, die de professional tijdens de gesprekken kan inzetten.

EERGERELATEERD 
GEWELD
Wat te doen bij (een 
risico op) eergerelateerd 
geweld?    

PREVENTIEVE AANPAK
Tools voor onderwijs- 
instellingen, opvoed-
ondersteuning, wijk- en 
jeugdteams en ouders.   

 

SENSITIVITEIT VOOR 
DIVERSITEIT
Hoe oog hebben voor 
cultuur, maar ook het 
individu?    

MELDING OF  
AANGIFTE DOEN
Wat zijn de 
mogelijkheden?  

LEVENSBESCHOUWELIJK 
WERKEN
Welke competenties 
zijn bij religieuze vragen 
helpend?   



SENSITIVITEIT VOOR DIVERSITEIT
Hoe oog hebben voor cultuur,  
maar ook het individu?

 Via de online training ‘Introductie intercultureel vakmanschap voor 
sociaal professionals’ kun je als professional de basisvaardigheden 
voor werken met mensen met migratieachtergrond onder de knie 
krijgen. Je onderzoekt o.a. je eigen diversiteit en hoe jouw 
achtergrond invloed heeft op het werk dat je doet. 

 Naast een migratieachtergrond vormen ook gender, leeftijd en 
andere factoren en hoe deze op elkaar inwerken iemands identiteit. 
De tien tips in het artikel over ‘Intersectioneel werken’ van Movisie 
bieden handvatten voor het werk.

WAT IS SHAME SEXTING? 
Welke risico’s lopen jongeren en  
hoe voorkom je shame sexting?

Het artikel ‘Sexting, waar ligt de grens?’ geeft beknopte informatie 
over shame sexting en enkele linken naar websites met 
aanvullende informatie over (de aanpak van) dit thema.

 In de KIS-podcast ‘Shame sexting in de moslimgemeenschap’ 
vertellen twee meiden en een jongerenwerker van Stichting JoU 
over hun ervaringen met shame sexting. Hoe gaat dit in zijn werk 
en wat zijn de gevolgen voor jongeren met een Turkse en 
Marokkaanse achtergrond?

 Tienermeiden met een migratieachtergrond lopen extra risico op 
shame sexting. Preventie is belangrijk. KIS zette interventies 
gericht op jongeren om (online) seksuele grensoverschrijdingen te 
voorkomen op een rij.



LEVENSBESCHOUWELIJK WERKEN
Welke competenties zijn bij religieuze 
vragen helpend?

 Deze publicatie biedt informatie over levensbeschouwelijke 
competenties in de hulpverlening.

EERGERELATEERD GEWELD
Wat te doen bij (een risico op) 
eergerelateerd geweld?

 Dit factsheet van Movisie biedt handvatten bij de stappen volgens 
de Meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld.

https://movisieacademie.nl/mod/page/view.php?id=4324%20%0D
https://movisieacademie.nl/mod/page/view.php?id=4324%20%0D
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2019-06/Tien-Tips-Intersectionaliteit.pdf
https://www.movisie.nl/artikel/sexting-waar-ligt-grens
https://www.youtube.com/watch?v=4ULUKUV_3Zg&t=102s
https://www.kis.nl/artikel/hoe-vergroot-je-de-seksuele-weerbaarheid-van-tienermeiden-online
https://www.kis.nl/artikel/hoe-vergroot-je-de-seksuele-weerbaarheid-van-tienermeiden-online
https://www.kis.nl/artikel/hoe-vergroot-je-de-seksuele-weerbaarheid-van-tienermeiden-online
https://www.kis.nl/publicatie/levensbeschouwing-en-religie-de-hulpverlening
https://www.movisie.nl/publicatie/meldcode-vermoedens-eergerelateerd-geweld-0


PREVENTIEVE AANPAK
Tools gericht op professionals

TOOLS GERICHT OP ONDERWIJSPROFESSIONALS

Halt geeft lessen social media en online veiligheid op basisscholen 
en middelbare scholen, want kennis over wat wel en niet online mag, 
is van groot belang in de aanpak van ongewenste sexting. Voor 
ouders zijn er speciale ouderbijeenkomsten.

Deze wegwijzer helpt in de aanpak en preventie van ongewenste 
sexting voor het voortgezet onderwijs, in samenwerking met de 
strafrechtketen en het sociaal domein. 

Rutgers e.a. ontwikkelden het lesprogramma ‘Lang leve de liefde’ 
voor het voortgezet onderwijs, met daarin een folder voor ouders.

TOOLS GERICHT OP OPVOEDONDERSTEUNING

Deze online cursus van Study2Go biedt opvoedondersteuners 
inzicht in opvoedingsvragen van ouders met een 
migratieachtergrond.

Er valt veel te leren uit vijf pilots over hoe je ouders kunt 
ondersteunen bij weerbaar opvoeden.

Wat zijn opvoedwaarden, vragen, onzekerheden en steunbehoeften 
van 40 tweede generatiemoeders? Lees het in deze KIS-publicatie. 

TOOLS GERICHT OP WIJK- EN JEUGDTEAMS

Deze KIS-themabijeenkomst voor teams geeft beroepskrachten 
inzicht in de opvoeddilemma’s van migrantenouders.

Hoe professionals kunnen aansluiten bij specifieke opvoedvragen in 
een migratiecontext lees je in dit artikel.  

PREVENTIEVE AANPAK
Tools gericht op ouders

Onderstaande tools zijn gericht op ouders. Deze kunnen door professionals 
worden ingezet tijdens de gesprekken met ouders of na afloop worden nagestuurd 
(bijvoorbeeld wanneer ouders om aanvullende informatie vragen).

De animatievideo ‘Shame sexting’ van KIS legt op een toegankelijke 
manier uit aan ouders met een migratieachtergrond wat shame 
sexting is.. Professionals en informele werkers kunnen deze video 
inzetten tijdens (voorlichtings)gesprekken met (groepen) ouders.

In de handreiking ‘Mediagebruik bij Kinderen’ van Trias Pedagogica 
staan concrete tips en aanvullende informatie over opvoeding en 
mediagebruik gericht op ouders.

In de voorlichtingsvideo ‘Trias tips social mediagebruik’ geeft 
Abdellah Mehraz van Trias Pedagogica diverse tips over opvoeding 
en mediagebruik aan ouders. Deze informatie is in zowel het 
Nederlands, Engels als Arabisch.

Het artikel ‘Tien Tips voor ouders om met kinderen te praten over 
sexting’ van Bureau Jeugd en Media biedt tips om het gesprek over 
sexting te starten en voeren.

De methode ‘Coach je kind’ is een interventie die steun biedt aan 
ouders met een migratieachtergrond om in de opvoeding om te 
gaan met de kloof die hun kinderen kunnen ervaren met de 
Nederlandse samenleving.

GGD Utrecht geeft ouders tips over hoe zij hun (jonge) kinderen 
kunnen begeleiden in de online wereld en risico’s op misbruik 
voorkomen. Het bevat ook informatie en tips over de online seksuele 
ontwikkeling en bijbehorende risico’s. 

MediaWijsheid biedt bruikbare informatie over shame sexting voor 
ouders. Voor veel ouders met een migratieachtergrond zullen de 
materialen te expliciet zijn in woord en beeld.



https://www.halt.nl/samenwerken-met-halt/school/ongewenste-sexting
https://www.halt.nl/samenwerken-met-halt/school/voorlichtingen-en-ouderbijeenkomsten
file:///G:\Downloads\Wegwijzer+Seksualiteit+online+voor+voortgezet+onderwijs.pdf
https://langlevedeliefde.nl/docenten/voortgezet-onderwijs/extra-modules/toolkit-love-online
https://langlevedeliefde.nl/cms/sites/default/files/component/document/LOVE%20online%20ouderbrief%20DEF%20online.pdf
https://study2go.nl/products/weerbaar-opvoeden
https://www.kis.nl/sites/default/files/weerbaar-opvoeden.pdf
https://www.kis.nl/publicatie/moeders-van-de-tweede-generatie
https://www.kis.nl/publicatie/teambijeenkomst-waardenopvoeding-diversiteit.
https://www.kis.nl/sites/default/files/bestanden/Publicaties/opvoeden_in_diversiteit_achtergrondartikel.pdf
https://www.kis.nl/video/shame-sexting-wat-het-en-wat-zijn-de-risicos
https://www.triaspedagogica.nl/docs/20200610110337_TriasPedagogica_Mediagebruik_bij_Kinderen_A5_jun2020_2_pagina_versie.pdf
https://www.triaspedagogica.nl/actueel_item.php?dumvar=Y&ActueelID=703&ActueelType=nieuws&ActueelCat=1&language=NL&Titel=Trias+Tips:+(Sociale)+Media+gebruik
https://www.bureaujeugdenmedia.nl/gesprekstips-sexting-grooming/
https://www.bureaujeugdenmedia.nl/gesprekstips-sexting-grooming/
https://www.verwey-jonker.nl/publicatie/coach-je-kind--theoretische-onderbouwing/
https://www.ggdru.nl/mijn-kind/opvoeden-en-opgroeien/basisschoolkind/media/veiligheid-online/veilig-gebruik-van-internet
https://www.ggdru.nl/mijn-kind/opvoeden-en-opgroeien/basisschoolkind/media/veiligheid-online/veilig-gebruik-van-internet
https://www.ggdru.nl/mijn-kind/opvoeden-en-opgroeien/basisschoolkind/media/veiligheid-online/internet-en-seks
https://www.ggdru.nl/mijn-kind/opvoeden-en-opgroeien/basisschoolkind/media/veiligheid-online/internet-en-seks
https://www.mediawijsheid.nl/sexting/


MELDING OF AANGIFTE DOEN
Wat zijn de mogelijkheden?

Onderstaande websites en video bieden informatie, hulp en ondersteuning bij 
vragen over melding of aangifte doen van shame sexting bij de politie, ook voor 
slachtoffers en hun ouders.

Meldknop.nl biedt informatie, hulp en ondersteuning bij vragen over 
sexting of het maken van een meldingen. Ook verwijzen zij door 
naar de juiste organisatie.

Helpwanted.nl biedt hulp en ondersteuning bij online seksueel 
misbruik, waaronder shame sexting. Daarnaast kun je via deze 
website een verzoek indienen om beelden te laten verwijderen.

De website van de politie biedt informatie en ondersteuning van de 
politie bij vragen over sexting.

Deze video van de politie biedt meer informatie over aangifte doen 
als er sprake is van shame sexting.

Halt ontwikkelde samen met Rutgers, het kenniscentrum 
seksualiteit, een aanpak voor jongeren van 12 tot 17 die zich 
schuldig hebben gemaakt aan ongewenste sexting, online seksuele 
pesterijen of beledigingen.

BEGRIPPENLIJST
Shame sexting

Er is sprake van shame sexting als seksueel getinte beelden (‘sexts’) worden 
doorgestuurd zonder toestemming van de afgebeelde persoon, met het doel 
om de persoon publiekelijk te beschamen en te pesten. Het kan ook gaan 
om door derden gemaakte en verstuurde pikante nepbeelden, of om privé 
gemaakte en niet verstuurde maar van internet geplukte foto’s.

Slut shaming
De term ‘slut shaming’ is niet genderneutraal, het verwijst naar ‘slut’ ofwel 
‘slet’, of ‘hoer’. Een vrouw of meisje krijgt een reputatie als ‘makkelijk’, ze 
draagt kleding of vertoont gedrag dat volgens anderen niet door de beugel 
kan. Het toont de dubbele norm: seksueel actieve vrouwen worden afgekeurd, 
terwijl dit gedrag bij mannen wordt bewonderd.

Exposing 
Het begrip ‘exposing’ verwijst naar het ‘ontmaskeren’ van de afgebeelde 
persoon, (meestal) meisjes en jonge vrouwen van wie naaktfoto’s of 
filmpjes digitaal beschikbaar zijn, met als doel om deze een slechte naam te 
bezorgen door deze foto’s en filmpjes via social media door te sturen aan (of 
beschikbaar te maken voor) anderen.

Online weerbaarheid
Online weerbaarheid is iemands kunde om zichzelf te beschermen tegen 
negatieve online ervaringen en om met nare ervaringen om te gaan. 
Zelfwaardering en een optimistische houding zijn daarbij belangrijke 
eigenschappen, een probleemoplossend vermogen en het vermijden van 
risicovolle situaties zijn waardevolle vaardigheden.



http://www.meldknop.nl/
file:///C:\Users\sucon\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\61QGZJ85\Helpwanted.nl
https://www.vraaghetdepolitie.nl/dwang-en-seks/naaktfotos-en-filmpjes
https://www.youtube.com/watch?v=JWnNmCYSxKA&feature=youtu.be
https://www.halt.nl/samenwerken-met-halt/school/ongewenste-sexting
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Behoefte aan aanvullende informatie?

Voor meer informatie zie onze brochure waarin sociaal professionals 
handreikingen en tips krijgen van ervaren collega’s voor gesprekken 
met ouders met een migratieachtergrond over shame sexting. Deze 
overzichtskaart is een aanvulling op de brochure. 



https://www.google.nl/search?safe=active&sxsrf=ALeKk02PuUy9NkMcaSyQ23NY2cVaozZkzw%3A1603180920010&ei=eJmOX_wX0bOTBevruagN&q=movisie&oq=movisie&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIECCMQJzIECCMQJzIECCMQJzIHCAAQsQMQQzICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIAFCtP1itP2CeQWgAcAF4AIABR4gBR5IBATGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwj8s_2p2sLsAhXR2aQKHet1DtUQ4dUDCA0&uact=5
https://www.kis.nl/publicatie/overzichtskaart-shame-sexting
http://www.kis.nl/
https://www.kis.nl/publicatie/praten-over-shame-sexting

