
Nabespreking cases seksueel grensoverschrijdend gedrag 

 

 Schrijf de volgende bewering op het bord: ‘Mediaopvoeding is ook seksuele 

opvoeding.’ Herformuleer desnoods als ze niet direct kunnen antwoorden: ‘Wat heeft 

seksuele opvoeding te maken met mediawijsheid?’ 

 Mogelijk antwoord: als je vaak online bent, kom je wel eens in aanraking met seksuele 

 beelden. Bovendien zijn er door het internet nieuwe fenomenen ontstaan, zoals 

 sexting en grooming. Bij sexting gaat het om het versturen van seksueel getinte 

 beelden of berichtjes.   

 

 Tijdens de escape room werden 4 cases gepresenteerd, die allemaal te maken hebben 

met veilig online gedrag en seksuele handelingen. Bespreek deze 4 cases met de 

leerlingen. Stel eventueel bijvragen. Vraag of iemand al iets gelijkaardigs heeft 

meegemaakt? Hoe is die daar mee omgegaan? … 

  CASE 1: beweringen 1 en 2 zijn juist; bewering 3 is fout.  

  CASE 2: beweringen 1 en 3 zijn juist; bewering 2 is fout. 

  CASE 3: beweringen 2 en 3 zijn juist; bewering 1 is fout. 

  CASE 4: beweringen 1 en 2 zijn juist; bewering 3 is fout. 

 

 Je verdeelt je groep in 4 subgroepjes van 3 à 4 leerlingen. Je geeft ze de volgende 

case (werkblad): 

 

 Opdracht: wat adviseren jullie dit meisje?   

 Mogelijke antwoorden: 

 

Na deze brainstorm komen de groepen weer samen. De per subgroep bedachte 

adviezen worden nu voor de hele groep besproken. 



 Vraag de leerlingen opnieuw om hun subgroepje te vormen. Opdracht: wat doe je als 

je een naaktfoto hebt ontvangen (werkblad)? Geef ze opnieuw een 5-tal minuten om 

hierover te brainstormen en tips te formuleren. Bespreking in groep. 

Mogelijke tips: 

 

 

Tot slot laat je de leerlingen kijken naar: 

https://www.youtube.com/watch?v=2UjjzLzahvo (duur: 4 minuten). 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2UjjzLzahvo


WERKBLAD NABESPREKING SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 

 

 OPDRACHT 1: 

 

Wat adviseren jullie dit meisje? Bedenk minstens 3 adviezen. 

ADVIES 1 

 

ADVIES 2 

 

ADVIES 3 

 

 

 OPDRACHT 2: 

Wat doe je als je een naaktfoto hebt ontvangen? 

ADVIES 1 

 

ADVIES 2 

 

ADVIES 3 

 

 

 


