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BIJLAGE 3
B I JL AG E 3. 1 : STU U R M E EEN S ELFIE

1

a

b

c

Chris is nog maar pas

Ja. Chris wil alleen maar een

Nee, want Chris zal de foto

Nee, want ze weet nog niet of

begonnen met Sarah te

foto van Sarah, daar is niks

aan zijn vrienden laten zien

ze hem wel kan vertrouwen.

sms’en. Zou ze hem een

mis mee.

en iedereen zal haar
uitlachen.

‘sexy selfie’ sturen?

2

a

b

c

Waarom denk je dat Megan

Er is niks mis met het sturen

Megan weet niet of Sarah

Megan wil Sarah gewoon

vraagt: “Waarom zou je een

van een ‘sexy selfie’, ze is

Chris wel kan vertrouwen.

beschermen tegen pesterijen

‘sexy selfie’ sturen?”?

gewoon te voorzichtig.

3

achteraf.

a

b

C

Sarah zou haar moeder om

Ja, Sarah heeft geen raad

Nee, Dit is een gemiste kans.

Ja, Sarah denkt dat haar

raad kunnen vragen. In

nodig. In een situatie als

Haar moeder denkt

moeder het niet zal

plaats daarvan zegt ze dat

deze is het gemakkelijk om

misschien aan zaken waar

begrijpen.

ze haar kamer moet

de juiste beslissing te nemen.

Sarah nog niet bij stilgestaan
heeft.

verlaten. Was dat een goeie
keuze?

4

a

b

C

De vriend van Chris, Jamie,

Ja, Het is maar een sms, het

Ja, hij zorgt ervoor dat Chris

Nee, Hij zet Chris onder druk,

zegt: “Vraag haar om een

maakt niet uit wat hij zegt.

meer durft in een gesprek

hoewel hij daar misschien

met meisjes.

niet bij stilstaat.

sexy selfie te sturen. Als ze
je leuk vindt, dan zal ze dat
doen.” Gedraagt hij zich als
een goede vriend?
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BI JL AG E 3 .2 : STO RYB O A RD ‘STU U R M E EEN S ELF I E ’
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B I JL AG E 3. 3: VRO EG ER EN N U

VROEGER
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

Een liefdesbrief schrijven
Scheiden mocht niet/gebeurde niet
Weinig tot geen voorbehoedsmiddelen
Flirten gebeurde enkel offline
Vreemdgaan werd bestraft
Man ging werken – vrouw zorgde voor het huishouden
Porno in boeken met foto’s
Intieme foto’s kon je niet digitaal doorsturen

NU
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ
ÎÎ

Veel gepraat op sociale media
Foto’s sturen naar elkaar
Meer koppels gaan uit elkaar
Latere leeftijd eerste kind
Vrouwen hebben meer rechten
Meer sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag
Meer openheid ten aanzien van holebiseksualiteit
Sexting
Breed gamma aan voorbehoedsmiddelen
Porno op websites met bewegend beeld (toegankelijker)
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BI JL AG E 3 .4 : S I T U ATIES ‘A A N VA A RDBA A R O F N I E T ?’

Je lief vraagt om een selfie te sturen
Het aanmaken/uitmaken via chat/sms/sociale media
Een grappige opmerking posten onder een foto van iemand anders
Flirten via sociale media
Alle foto’s liken van iemand die je graag ziet
Een gênante foto van iemand posten
Een foto van jezelf in zwemkleren online plaatsen
Je lief leren kennen via sociale media
Je ouders toevoegen op Facebook
Iemands wachtwoord veranderen
Online over iemand roddelen
Een gênante foto van de leerkracht online zetten
Afspreken met iemand die je online ontmoet hebt
Mensen uitlachen die ooit een naaktfoto gestuurd hebben
Een naaktfoto sturen naar je lief
Een naaktfoto krijgen van je lief
Een naaktfoto sturen naar iemand die je kent die niet je lief is
Een naaktfoto sturen naar iemand die je niet kent
Een naaktfoto krijgen van iemand die je niet kent
Iemand toevoegen op sociale media die je niet kent
Een naaktfoto van iemand doorsturen naar vrienden
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