
Stap 4 

Als je deze bladzijde omslaat, vind je 4 

cases rond seksueel grensoverschrijdend 

gedrag.  

Lees ze aandachtig één per één en duid 

aan welke bewering foutief is. 

Je bekomt zo een 4-lettercode, die je 

brengt naar de volgende opdracht. 

Zet de lettercode via de draaischijf om in 

een cijfercode. Hiermee kan je de 

ringmap openen. Succes! 

 

 



 

Case 1 

 
Een meisje van 13 chat met een klasgenoot. Ze krijgt een naaktfoto 

doorgestuurd van een meisje dat ze niet zo leuk vindt. Ze beslist om de 
foto naar de hele school door te sturen. 

 

 
  

Welke bewering is fout? 

I 

Het meisje dat de foto doorstuurt toont geen zelfrespect en zal 
de gevolgen hiervan dragen. Ze kan als verspreider van de foto 
ook wraakacties krijgen of door mensen die gekwetst zijn 
teruggepakt worden. 

P 
Doordat de foto via het internet wordt doorgestuurd, kan de 
verspreiding niet meer tegengehouden worden. De foto kan 
overal en bij iedereen terechtkomen. 

S 
De enige schuldige hier is het meisje die de naaktfoto zelf nam. 
Ze had maar op voorhand moeten nadenken over wat er met de 
foto kan gebeuren. De verspreider treft geen enkele schuld. 



 

Case 2 
 

Een jongen van 14 laat zijn penis zien op de webcam. 
 

 
 

Welke bewering is fout? 

B 

De jongen moet heel voorzichtig zijn met wie hij deze beelden 
deelt. Hij kan niet controleren wat er met het beeldmateriaal 
verder gebeurt en wie er aan de andere kant van de camera 
allemaal aanwezig is. Het veiligste is deze actie alleen op zijn 
kamer te doen. 

P 
Dit is abnormaal seksueel gedrag. Deze jongen heeft 
psychologische begeleiding nodig. 

L 
Als de beelden verspreid worden, kan dat grote gevolgen hebben 
voor de jongen. 

 



Case 3 
 

Een meisje van 14 toont haar borsten voor de webcam. Ze vraagt in ruil 
hiervoor 10 euro belkrediet. 

 

 
 
 

Welke bewering is fout? 

A 
Vooral het feit dat ze dit gedrag stelt via internet is niet ok. Als 
ze hetzelfde zou doen in real life is dit heel wat minder erg. 

W 
Met leeftijdsgenoten flirten en chatten over seks is passend voor 
deze leeftijd. Je naakt tonen voor de webcam in ruil voor geld 
niet. 

Z 

Het zelfrespect van het meisje komt in het gedrang. Door haar 
borsten te tonen voor de webcam loopt ze het risico dat er 
opnames van gemaakt worden. Dat kan psychisch erg schadelijk 
zijn, want de beelden kunnen snel verspreid worden. 

 



Case 4 

 
Een jongen van 13 maakt een foto van de meisjes onder de douche en 
stuurt die naar zijn vrienden. Wanneer de meisjes het ontdekken, zijn 

ze er helemaal ondersteboven van. 
 

 
 

Welke bewering is fout? 

K 
De jongen heeft geen toestemming gevraagd om foto’s te maken 
van de meisjes. Hij heeft ze bovendien zonder toestemming 
doorgestuurd. 

O 
De jongen kan gevolgen ondervinden van dit gedrag. De meisjes 
kunnen klacht indienen en zullen hem niet snel meer 
vertrouwen. 

M 
Jongens zijn nu eenmaal nieuwsgierig naar het andere geslacht, 
zeker in de puberteit. Dit is geen ernstig feit; het hoort bij 
opgroeien.  

 


