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HOOFDSTUK 1

Veilig vrijen
Dit leer je dit hoofdstuk.

Je kunt uitleggen wat vrijen is.1.

Je kunt uitleggen hoe je veilig vrijt.2.

Je kunt uitleggen wat voorbehoedmiddelen zijn.3.

Je kunt uitleggen welke voorbehoedmiddelen er zijn en hoe je ze gebruikt.4.

Je kunt uitleggen waar je voorbehoedmiddelen kunt kopen.5.

Je kunt aangeven dat je veilig wilt vrijen.6.

VRIJEN

Als je een vriend of vriendin hebt, wil je laten merken dat je hem of haar lief vindt.
Dat je van elkaar houdt.
Dit kun je laten merken door elkaar te knuffelen, te zoenen of te strelen.
Dit heet vrijen.
Soms wil je meer bij het vrijen.
Dan wil je elkaars geslachtsorganen aanraken.
Je kunt de penis van een jongen strelen. Dat heet aftrekken.
Je kunt de vagina van een meisje strelen. Dat heet vingeren.

OPDRACHT 1
Vraag een rode en een groene kaart aan je docent.
Je docent noemt verschillende woorden op.
Gaat het woord over vrijen, dan steek je de groene kaart in de lucht.
Gaat het niet over vrijen, dan steek je de rode kaart op.
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OPDRACHT 2
Doe deze opdracht in een groep van 4.

Leerling 1 =

Leerling 2 =

Leerling 3 =

Leerling 4 =

Bespreek:
• Wat is een normale leeftijd om te vrijen?
• Moet je getrouwd zijn om te vrijen?
• Wat vind jij van een onenight-stand?
• Is het normaal om met verschillende mensen te vrijen?

OPDRACHT 3
Hoe noem je het als iemand de penis van een jongen streelt?

Hoe noem je het als iemand de vagina van een meisje streelt?

Zet de zinnen in de goede volgorde.
Zet de nummers 1 tot en met 4 voor de zinnen.
De eerste zin krijgt een 1, de zin daarna een 2 en zo verder.

De jongen streelt met zijn vingers langs de vagina van het meisje.

De jongen en het meisje zoenen elkaar.

De jongen en het meisje praten met elkaar.

De jongen doet de broek van het meisje open.
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OPDRACHT 4
Zet een kruisje bij de foto’s die over vrijen gaan.

SEKS

Je kunt meer willen dan elkaars geslachtsorganen aanraken.
Je wordt opgewonden.
De penis van de man wordt hard. De vagina van de vrouw wordt vochtig.
Wanneer de man zijn penis in de vagina van de vrouw laat gaan, dan hebben zij
geslachtsgemeenschap.
Als iemand nog nooit geslachtsgemeenschap heeft gehad, is hij of zij maagd.
Sommige mensen vinden dat alleen geslachtsgemeenschap seks is.
Anderen vinden dat alles wat met vrijen te maken heeft seks is.
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OPDRACHT 5
Maak een collage over seks.
Je laat zien wat jij bij seks vindt horen.

Voorbereiden
Bedenk wat jij bij seks vindt horen.
Is dat alleen geslachtsgemeenschap? Of is dat meer?
Schrijf het op een apart blad.
Bedenk hoe je dit in een collage wilt laten zien.
Zoek plaatjes of maak tekeningen.

Uitvoeren
Maak je collage.
Gebruik plaatjes. En gebruik woorden.
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Terugkijken
Laat jullie collages aan elkaar zien.
Geef elkaar tops en tips.
Tops zijn dingen die heel goed gaan. Tips zijn dingen die beter kunnen.
Vul de tabel voor jezelf in.

Ik heb wat ik wilde laten zien eerst op een apart blad geschreven.

In mijn collage laat ik zien wat ik vind dat er bij seks hoort.

Ik heb plaatjes gebruikt.

Ik heb woorden gebruikt.

Tops:

Tips:

OPDRACHT 6
Wat vind jij?
Mag een jongen seks hebben voor het huwelijk? ja / nee
Mag een meisje seks hebben voor het huwelijk? ja / nee
Een jongen van 18 die nog maagd is, is zielig. eens / oneens
Een meisje van 18 dat nog maagd is, is zielig. eens / oneens

Bespreek je antwoorden met elkaar.
Wat vinden je klasgenoten? En waarom vinden ze dat?
Luister goed naar elkaars argumenten.
Een argument is een reden waarom je iets vindt. Je legt uit waarom je iets vindt.
Schrijf op welke argumenten jij goed vindt.

Schrijf op met welke argumenten jij het niet eens bent.
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VEILIG VRIJEN

Seks hebben als je het zelf graag wilt, is meestal prettig en voelt lekker.
Het is wel belangrijk dat je veilig vrijt.
Veilig vrijen betekent dat je zorgt dat je:
• beschermd bent tegen ongewenste zwangerschap
• beschermd bent tegen ziekten.

Als de man klaarkomt, komt er sperma uit de penis. Dat
heet een zaadlozing.
Het sperma dat in de vagina van de vrouw komt, gaat
naar de baarmoeder.
De vrouw kan door het sperma zwanger worden. Dat
gebeurt als het sperma een rijp eitje van de vrouw
bevrucht.

Als je nog geen kinderen wilt, moet je voorbehoedsmiddelen gebruiken. Bijvoorbeeld
de pil of een condoom. Een ander woord is: anticonceptiemiddel.
Een condoom beschermt ook tegen seksueel overdraagbare aandoeningen, afgekort
soa’s.
Dat zijn ziekten die je kunt krijgen door te vrijen.
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OPDRACHT 7
Wat betekent veilig vrijen?

Wat is een voorbehoedsmiddel?

Wanneer wordt een vrouw zwanger?

Wat is een ander woord voor voorbehoedsmiddel?

Wat is een soa?

Beschermen alle voorbehoedsmiddelen ook tegen soa’s? ja / nee
Welk voorbehoedsmiddel beschermt ook tegen soa’s?

NIET ZWANGER WORDEN?

Sommige mensen vrijen alleen als ze denken dat er bij de vrouw geen rijp eitje ligt te
wachten.
Dit heet periodieke onthouding.
Maar je weet nooit zeker of je vruchtbaar bent of niet.
Je kunt op deze manier dus gemakkelijk toch zwanger raken.

Er zijn ook mensen die ‘voor het zingen de kerk uitgaan’.
Dat betekent dat de jongen de penis terugtrekt vlak voor de zaadlozing.
Ze denken dat er dan geen zaadcellen in de baarmoeder van het meisje komen.
Maar dat klopt niet.
Ook in het voorvocht kunnen zaadcellen zitten. Voorvocht is vocht dat uit de penis
komt voordat de man klaarkomt.
Het meisje kan dan toch zwanger raken.

OPDRACHT 8
Waarom is periodieke onthouding niet veilig?
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Waarom is ‘voor het zingen de kerk uitgaan’ niet veilig?

VOORBEHOEDSMIDDELEN

Er zijn verschillende soorten voorbehoedsmiddelen:
• het condoom.
• de pil
• de prikpil
• het spiraaltje.

Het condoom is voor de man.
De pil, de prikpil en het spiraaltje zijn voor de vrouw.

OPDRACHT 9
Bekijk de foto’s van voorbehoedsmiddelen.
Schrijf de naam van het voorbehoedsmiddel eronder.
Schrijf erbij of het voor de man of de vrouw is.

HET CONDOOM

Het condoom is een hoesje van rubber. Dit schuif je over de stijve penis.
Het sperma van de man komt in het condoom.
Het komt niet in de vagina van de vrouw. De vrouw kan niet zwanger worden.
Na de seks haalt de man het condoom van zijn penis. Hij gooit het condoom weg.

Soms kun je het condoom te wild omdoen. Het kan dan scheuren.
Een gescheurd condoom beschermt je niet tegen zwangerschap of een soa.
Je vrijt dan niet veilig.
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TIPS
• Gebruik een condoom maar 1 keer.
• Gebruik een condoom nooit na de uiterste gebruiksdatum.
• Gebruik een goed condoom. Goede condooms herken je aan het CE-logo.

• Gebruik bij latex (rubber) condooms geen glijmiddel met olie of vet. De condooms
kunnen daarvan beschadigen.

• Gebruik glijmiddel op basis van water.
• Gooi een condoom nooit in het toilet. Het toilet kan erdoor verstopt raken.
• Condooms zijn er in grotere en in kleinere maten.
• Gebruik een condoom dat goed past en prettig zit.
• Oefen het omdoen van een condoom.
• Voorkom verrassingen. Zorg dat je altijd een condoom bij je hebt.

OPDRACHT 10
Zet de tekeningen van het omdoen van een condoom in de goede volgorde.
Onder de tekening van wat je als eerste moet doen, zet je een 1.
Onder de tekening wat daarna komt, zet je een 2. Ga zo verder.

Waarom moet je een condoom rustig omdoen?
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Hoe doe je een condoom veilig af na het klaarkomen?

Waarom kun je het beste glijmiddel gebruiken op basis van water?

Waarom is het verstandig altijd een condoom bij je te hebben?

CONDOOMS KOPEN

Condooms koop je bij de drogisterij, de apotheek, de supermarkt of het tankstation.
Je kunt condooms ook bij een condoomautomaat in de disco of in het café kopen.
Het kan ook online.
Vind je het moeilijk om condooms te kopen? Ga dan samen met iemand anders.

OPDRACHT 11
Zoek naar websites waar je condooms kunt kopen.
Welke websites heb je gevonden?

Wat is de prijs van condooms?

Vind je dat duur? ja / nee
Leg je antwoord uit.

Welke maten condooms kun je kopen?

Kun je op de websites ook glijmiddel op basis van water kopen? ja / nee
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DE PIL

De vrouw slikt de anticonceptiepil (de pil) om niet zwanger te worden.
De pil zit in een strookje van 21 pillen. Elke dag slikt de vrouw een pil.
Ze slikt 21 dagen de pil en dan 7 dagen niet. Dit heet de stopweek of de pauzeweek.
Ze is in die week ook beschermd tegen zwangerschap.
In de stop- of pauzeweek wordt de vrouw ongesteld.

SOMS WERKT DE PIL NIET
Als je de pil vergeet en je hebt seks, dan kun je zwanger worden.
Als je bepaalde medicijnen slikt, werkt de pil soms niet.
Vraag daarom altijd aan de huisarts of het veilig is.
Wanneer je ziek bent en je spuugt veel, kun je de pil hebben uitgespuugd.
Als de pil is uitgespuugd, ben je niet beschermd.

HOE WERKT DE PIL?
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De pil zorgt ervoor dat er geen eicel vrijkomt uit de eierstokken.
Het slijm aan de ingang van de baarmoeder wordt dikker.
Zaadcellen kunnen er dan moeilijker doorheen.
De pil zorgt er ook voor dat een bevruchte eicel zich niet kan vastmaken aan de wand
van de baarmoeder.
Bij goed gebruik is het een bijna 100% veilige methode om zwangerschap te
voorkomen.

WELKE PIL IS GOED VOOR MIJ?
Er bestaan een heleboel soorten anticonceptiepillen.
Elk meisje overlegt met haar huisarts welke pil het beste is voor haar.
Met een doktersrecept kun je de pil dan ophalen bij de apotheek.
Tot je 21 jaar bent, wordt de pil betaald door de ziektekostenverzekering.
Daarna hangt het af van de manier waarop je verzekerd bent.
Wanneer een meisje de pil neemt op de eerste dag dat ze menstrueert, is ze meteen
beschermd tegen zwangerschap.

TIP
Plan een vast tijdstip in waarop je de pil inneemt.
Kies een moment waarop vergeten van de pil bijna onmogelijk is.
Bijvoorbeeld na het tandenpoetsen, of elke dag bij het opstaan.

DE PRIKPIL
De prikpil werkt hetzelfde als de pil.
1 keer in de 3 maanden krijgt de vrouw een prikje waar de pil voor 3 maanden in zit.
De vrouw kan dan 3 maanden niet zwanger worden.
Het handige van de prikpil is dat je hem niet kunt vergeten. Maar je moet natuurlijk
wel opletten dat je op tijd een nieuwe prikpil haalt.
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OPDRACHT 12
Op welke 3 manieren voorkomt de pil dat je zwanger wordt?

1.

2.

3.

Waarom is het goed om een vast tijdstip te kiezen waarop je de pil inneemt?

Waarom overleg je met je huisarts als je de pil wilt?

Wat is het voordeel van de prikpil?

Waar moet je bij de prikpil goed aan denken?

Voor meisjes: je wilt graag de pil gaan gebruiken. Hoe pak je dit aan?

Voor jongens: je vriendin wil de pil gaan gebruiken. Hoe kun je haar helpen?

Wat doe je als je ouders niet willen dat jij of je vriendin de pil gaat gebruiken?

OPDRACHT 13
Kruis de juiste zinnen aan.

De pil wordt tot je 21ste jaar vergoed door de zorgverzekeraar.

Als je de pil slikt, hoef je geen condoom te gebruiken.

Je kunt het beste op de eerste dag van je menstruatie beginnen met slikken.

Je moet de pil op een vaste tijd slikken.

In de pauzeweek word je niet ongesteld.

14



PIL VERGETEN!

Ben je de pil vergeten?
Als het minder dan 36 uur (precies 1,5 dag) geleden was dat je de vorige pil innam, dan
is er niets aan de hand.
Als er meer dan 36 uur tussen het slikken van 2 pillen zit, moet je oppassen.
Je bent dan niet meer beschermd tegen zwangerschap.

Wat kun je doen als er meer dan 36 uur tussen zat en je hebt seks gehad?
Je kunt dan een morning-afterpil kopen.
Deze morning-afterpil voorkomt dat je zwanger wordt.
Een ander woord voor de morning-afterpil is de noodpil.
Je kunt de pil halen bij de apotheek of drogist of online bestellen.
Of je kunt hem via de huisarts krijgen.

Als je denkt dat je zwanger bent:
• praat met iemand die je vertrouwt
• doe een zwangerschapstest.

OPDRACHT 14
Je bent de pil vergeten. Er zitten 2 dagen tussen.
Je hebt seks gehad en geen condoom gebruikt.
Wat is het gevaar? Schrijf 2 dingen op.

1.

2.

Wat kun je nu doen?
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OPDRACHT 15
Je denkt dat je zwanger bent. Met wie ga je in gesprek?

Je denkt dat je vriendin zwanger is. Met wie ga je in gesprek?

HET SPIRAALTJE

De dokter plaatst je het spiraaltje in de
baarmoeder.
Door het spiraaltje kan het eitje zich niet
innestelen, zich niet vastmaken aan de
wand van de baarmoeder. Daardoor kan
de vrouw niet zwanger worden.
Een spiraaltje kun je 5 jaar laten zitten.
Wanneer je een spiraaltje hebt, word je
gewoon ongesteld.

OPDRACHT 16
Kruis de juiste zinnen aan.

Het spiraaltje beschermt tegen zwangerschap en tegen soa.

Een spiraaltje kun je maar een maand laten zitten.

De dokter plaatst het spiraaltje.

Als je een spiraaltje hebt, word je gewoon ongesteld.

OPDRACHT 17
Bekijk de tekening.
Welke voorbehoedsmiddelen zie je? Schrijf de naam op.
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OPDRACHT 18
De pil, de prikpil en het spiraaltje zijn niet de enige voorbehoedsmiddelen voor meisjes.
Zoek uit welke er nog meer zijn en hoe ze werken.
Je mag internet gebruiken.
Welke voorbehoedsmiddelen heb je gevonden?

Vertel de groep welke voorbehoedsmiddelen je hebt gevonden.

HOE ZEG JE DAT JE VEILIG WILT VRIJEN?

Er zijn smoezen genoeg om niet veilig te vrijen.
Een onverwachte vrijpartij, een dronken bui, je bent te opgewonden.
Of je vindt het niet stoer of niet lekker om een condoom te gebruiken.
Of je bent vast van plan om veilig te vrijen. Maar het komt er niet van.
Achteraf vind je het vervelend dat je onveilig gevreeën hebt.

Praten over veilig vrijen is niet gemakkelijk.
Wanneer en hoe begin je erover?

TIPS
• Bedenk vooraf hoe en wanneer je over veilig vrijen wilt beginnen.
• Zorg dat je een condoom bij je hebt. Ook al verwacht je niet met iemand te vrijen.
• Zeg eerlijk dat je geen vervelende ziektes wilt.

Het gaat om ‘niet vertrouwen’. Je zegt waar het op staat.
Je beschermt jezelf en je partner.

• Pak gewoon een condoom en doe het bij jezelf of je vriend om.

Je wilt met iemand vrijen, maar je hebt allebei geen condoom bij je.
In dat geval zijn er genoeg mogelijkheden om lekker te vrijen, zonder
geslachtsgemeenschap met elkaar te hebben.
Denk aan knuffelen, zoenen of elkaar met de hand bevredigen.
Doe geen dingen die je zelf niet wilt.
Je bent geen watje als je liever niet wilt vrijen.
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OPDRACHT 19
Wat doe jij als je wilt vrijen, maar je hebt geen condoom bij je?

OPDRACHT 20
Waarom is het belangrijk dat je een condoom gebruikt?

Vind jij dat het gebruiken van een condoom je eigen verantwoordelijkheid is? ja / nee
Leg je antwoord uit.

OPDRACHT 21
Maak een strip over 2 mensen die in bed liggen.
Ze willen vrijen, maar ze willen het wel veilig doen.
Wie begint er over het condoom? En wat zegt de ander?
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Bekijk de strips van je klasgenoten. Welke strip vind jij het beste? Waarom?

OPDRACHT 22
Maak een folder.
De folder gaat over veilig vrijen.
Leg uit waarom mensen veilig moeten vrijen.
Laat zien wat je kunt doen om veilig te vrijen.

Voorbereiden
Bedenk:
• Wat wil je in de folder zetten?

Denk aan de gevolgen van onveilig vrijen.
En wat je kunt doen om veilig te vrijen.

• Hoe ga je de folder maken?
• Hoe moet je folder eruitzien?

Denk bijvoorbeeld aan het aantal pagina’s en de grootte van de pagina’s.
Gebruik plaatjes en woorden.

• Wat heb je hiervoor nodig?
• Wie heb je hiervoor nodig?

Uitvoeren
Maak de teksten.
Zoek plaatjes op bijvoorbeeld internet.
Maak je folder.
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Terugkijken
Laat jullie folders aan elkaar zien.
Geef elkaar tops en tips.
Vul de tabel voor jezelf in.

Ik heb eerst goed bedacht wat ik in de folder wilde zetten.

In mijn folder laat ik zien wat de gevolgen van onveilig vrijen zijn.

In mijn folder laat ik zien wat je kunt doen om veilig te vrijen.

Ik heb plaatjes gebruikt.

Ik heb woorden gebruikt.

Tops:

Tips:

OPDRACHT 23
Dit hoofdstuk ging over veilig vrijen.
Beoordeel jezelf.

Ik kan uitleggen wat vrijen is.1.

Ik kan uitleggen hoe je veilig vrijt.2.

Ik kan uitleggen wat voorbehoedmiddelen zijn.3.

Ik kan uitleggenwelke voorbehoedmiddelen er zijn en hoe je ze gebruikt.4.

Ik kan uitleggen waar je voorbehoedmiddelen kunt kopen.5.

Ik kan aangeven dat ik veilig wil vrijen.6.
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WOORDENLIJST

Aftrekken
De penis van een jongen strelen.

Anticonceptiepil
Een pil die de vrouw slikt om niet zwanger te worden.

De pil
Een pil die de vrouw slikt om niet zwanger te worden.

Geslachtsgemeenschap
De man laat zijn penis in de vagina van de vrouw gaan.

Geslachtsorganen
De penis van de man en de vagina van de vrouw.

Maagd
Iemand die nog nooit geslachtsgemeenschap heeft gehad.

Morning-afterpil
Deze pil voorkomt dat je zwanger wordt als je onbeschermd seks hebt gehad.

Periodieke onthouding
Alleen vrijen als je denkt dat de vrouw geen rijp eitje heeft.

Seksueel overdraagbare aandoening (soa)
Een ziekte die je kunt krijgen door te vrijen.

Sperma
Vocht met zaadcellen dat uit de penis van de man komt als hij klaarkomt.

Veilig vrijen
Zorgen dat je bij het vrijen beschermd bent tegen ongewenste zwangerschap en ziekten.

Vingeren
De vagina van een meisje strelen.

Voorbehoedsmiddelen
Middelen die ervoor zorgen dat je niet zwanger wordt.

Vrijen
Je laat elkaar merken dat je elkaar lief vindt door elkaar te strelen, te knuffelen en te zoenen.
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HOOFDSTUK 2

Soa’s
Dit leer je in dit hoofdstuk.

Je kunt uitleggen wat een soa is.1.

Je kunt uitleggen welke soa’s er zijn.2.

Je kunt uitleggen hoe je een soa kunt krijgen.3.

Je kunt uitleggen hoe je voorkomt dat je een soa krijgt.4.

Je kunt uitleggen hoe je een soa herkent.5.

Je kunt uitleggen wat je kunt doen als je een soa hebt.6.

SOA

Een soa is een seksueel overdraagbare aandoening.
Een ander woord voor een soa is een geslachtsziekte.
Geslachtsziekten kun je krijgen door onveilige seks te hebben.

OPDRACHT 1
Wat weet jij al over seksueel overdraagbare aandoeningen?
Vul het woordweb in.

22



EEN SOA KRIJGEN

In Nederland krijgen per jaar ongeveer 100.000 mensen een soa.
Er zijn verschillende soorten soa’s.
Sommige soa's hebben ernstige gevolgen als ze niet op tijd worden behandeld.
Gelukkig zijn de meeste soa’s gemakkelijk te genezen.
Maar niet allemaal. Sommige soa’s zijn heel ernstig. En niet of moeilijk te behandelen.

Je kunt een soa hebben zonder dat je er iets van merkt.
Je kunt iemand dus besmetten zonder dat je het zelf weet.
Je kunt niet aan iemand zien of hij of zij een soa heeft.
Als je veilig vrijt, is de kans om een soa te krijgen of iemand te besmetten erg klein.

BESMETTELIJK
Soa's zijn besmettelijk. Je kunt ze van de ene persoon op de andere overdragen.
Soa's worden meestal overgedragen via sperma, vaginaal vocht of bloed.
En bij contact tussen de slijmvliezen.
Slijmvliezen zitten in de vagina, de penis, de anus en in de mond.

Soa's worden overgedragen door onveilige seks.
Dus vaginaal of anaal contact zonder condoom.
Of via orale seks zonder condoom of beflapje.
En als je allebei dezelfde seksspeeltjes gebruikt zonder ze tussendoor schoon temaken.

Je kunt geen soa overdragen door (tong)zoenen. Of via een hoestbui.
Een soa krijg je ook niet door uit het kopje van een ander te drinken.
En ook niet van insectenbeten of een vieze wc-bril.

Een aantal soa's is overdraagbaar via bloed.
Er is niet altijd seks voor nodig.
Hiv, hepatitis B en syfilis kun je oplopen door een onhygiënisch aangebrachte tatoeage
of piercing. Of door vuile injectienaalden of spuiten.

ZWANGER EN EEN SOA
Een zwangere vrouw kan een soa tijdens de zwangerschap, de geboorte of via de
borstvoeding overdragen op de baby.
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OPDRACHT 2
Wat is een soa?

Is een soa ernstig? ja / nee
Leg je antwoord uit.

Hoe kun je besmet raken met een soa?

Waar zitten slijmvliezen?

Wanneer loop je geen gevaar op besmetting met een soa?
Bij:

pijpen

beffen

penis in anus

zoenen

Waarom is het beter om altijd veilig te vrijen?

Hoe kan een zwangere vrouw een soa op haar baby overdragen?

Wanneer lopen drugsgebruikers gevaar op besmetting met een soa?

OPDRACHT 3
Soa’s kun je voorkomen door veilig te vrijen.
Toch krijgen in Nederland per jaar ongeveer 100.000 mensen een soa.
Bespreek met elkaar hoe dat komt.
Bespreek ookmet elkaarwatwe zouden kunnen doenom te zorgen datmindermensen besmet
raken.
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CONDOOM

Het condoom is het enige voorbehoedsmiddel dat je beschermt tegen soa’s.
Je loopt een risico op een soa als:
• je geen condoom gebruikt
• er een ongelukje met jet condoom is gebeurd tijdens het vrijen. Bijvoorbeeld als

het condoom is gescheurd.

OPDRACHT 4
Loop je kans op een soa?
Je gaat naar een vies toilet. ja / nee
Je hebt seks met condoom. ja / nee
Je laat een piercing zetten met een vieze tang. ja / nee
Je beft zonder beflapje. ja / nee
Je hebt seks, maar je gebruikt de pil. ja / nee
Je hebt seks met een kapot condoom. ja / nee
Je drinkt uit een vies kopje. ja / nee
Je tongzoent. ja / nee

OPDRACHT 5
Doe deze opdracht met een klasgenoot.
Bespreek: je hebt seks gehad en het condoom is gescheurd.
Wat zou jij doen?
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CHLAMYDIA

Chlamydia is een soa die veel voorkomt.
Je kunt chlamydia gemakkelijk doorgeven aan anderen.
Je hebt namelijk niet altijd door dat je het hebt.
Chlamydia is goed te behandelen.

BIJ VROUWEN
Soms merken vrouwen niets.
Andere vrouwen krijgen bijvoorbeeld pijn bij het vrijen, of bij het plassen.
Of ze krijgen pijn in de onderbuik. Of meer afscheiding dan normaal.
Vrouwen kunnen ook veel bloedverlies krijgen als ze niet ongesteld zijn.
Of bloedverlies na het vrijen.

Maar als je chlamydia niet behandelt, kan een eileiderontsteking ontstaan.
Daardoor kun je minder vruchtbaar worden.
Je kunt dan moeilijk zwanger worden.

BIJ MANNEN
Sommige mannen merken niets of bijna niets.
Soms kan er afscheiding zijn uit de plasbuis.
Of pijn bij het plassen.
Of pijn bij de balzak, of jeuk bij de anus.
Of bloed bij de ontlasting en diarree.
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OPDRACHT 6
Welke klachten krijgen vrouwen bij chlamydia?

Welk gevaar lopen vrouwen bij chlamydia?

Welke klachten krijgen mannen bij chlamydia?

Waarom is het gevaarlijk dat vrouwen en mannen soms geen klachten krijgen bij chlamydia?

OPDRACHT 7
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Is het verstandig van Nikkie dat ze naar de huisarts is gegaan? ja / nee
Leg je antwoord uit.

Waarom moet Nikkies vriend ook naar de dokter gaan?

Wat vind jij van het advies van de dokter dat Nikkie een condoom moet gebruiken?

GONORROE

Gonorroe is heel besmettelijk.
Je kunt ervan genezen als je je laat behandelen.
Als je dat niet op tijd doet, kan het wel ernstige gevolgen hebben.
Er kan bijvoorbeeld een eileiderontsteking of een bijbalontsteking ontstaan.
Dat kan ervoor zorgen dat je minder vruchtbaar wordt.
En het kan leiden tot buitenbaarmoederlijke zwangerschap.
Dat betekent dat de baby buiten de baarmoeder groeit. Dat overleeft de baby niet.

BIJ VROUWEN
Vrouwen hebben vaak weinig of geen klachten.
Klachten zijn bijvoorbeeld stinkende vaginale afscheiding.
Of bloedverlies tussen 2 menstruaties door.

BIJ MANNEN
Mannen hebben meestal duidelijke klachten.
Bijvoorbeeld vieze groene of gele afscheiding uit de plasbuis. Dat heet een druiper.
Of pijn bij het plassen en jeuk rond de anus.
Je kunt ook ontstekingen krijgen in je lichaam.
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OPDRACHT 8
Welk gevaar lopen vrouwen bij gonorroe?

Waarom is het gevaarlijk dat vrouwen vaak niets merken bij gonorroe?

SYFILIS

Syfilis is heel ernstig.
Gelukkig komt deze soa in Nederland niet meer vaak voor.
Syfilis begint vaak met een klein zweertje in of op de geslachtsorganen, de anus of de
mond.
Dan kan syfilis via het bloed door het hele lichaam gaan.
Je kunt griep, hoofdpijn, keelpijn en vermoeidheid krijgen.
En daarna haaruitval, oogontsteking en blindheid.
Na jaren kunnen het hart, de hersenen, het ruggenmerg en de botten beschadigd
raken.

Als je er op tijd bij bent, is syfilis te genezen.
De genezing duurt lang.
Tijdens de behandeling mag je 2 jaar geen seks hebben zonder condoom.
Want al die tijd kun je een ander besmetten.
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OPDRACHT 9
Waarom is het erg belangrijk dat je syfilis op tijd laat behandelen?

Waarom mag je tijdens de behandeling 2 jaar lang geen seks hebben zonder condoom?

GENITALE HERPES

Bij genitale herpes krijg je blaasjes rond je geslachtsdelen.
De blaasjes gaan over in wondjes die langzaam opdrogen.
Herpes raak je na besmetting nooit meer kwijt.
Dit betekent dat er altijd weer een herpesaanval kan komen.
Dan moet je bij de seks altijd een condoom gebruiken.
Er bestaan wel middelen die ervoor zorgen dat de klachten minder lang blijven.
De koortslip is vaak een ander type herpes dan genitale herpes.

OPDRACHT 10
Blijf je altijd besmet met genitale herpes als je het eenmaal hebt? ja / nee
Zou jij altijd een condoom dragen als je genitale herpes hebt, ook al heb je op dat moment
geen aanval? ja / nee
Leg je antwoord uit.
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HEPATITIS B

Hepatitis B zorgt voor een ontsteking in de lever.
Sommige mensen krijgen ernstige klachten, anderen merken niets.

CHRONISCHE HEPATITIS B
In 10% van de gevallen blijft de ziekte in het lichaam.
Je hebt dan een chronische hepatitis B-besmetting. Je blijft besmettelijk voor anderen.
Bij chronische hepatitis B kun je last hebben van vermoeidheid en pijn in je gewrichten.
Je kunt wel medicijnen krijgen die de klachten verminderen.
Je kunt ook een gele huid, geel oogwit en theekleurige urine krijgen.
Je lever kan ernstig beschadigen.

OPDRACHT 11
Is het waar of niet?
Hepatitis B blijft altijd in je lichaam zitten. waar / niet waar
Chronische hepatitis B gaat nooit meer over. waar / niet waar
Hepatitis B geeft een ontsteking van de lever. waar / niet waar
Hepatitis B gaat vaak over met rust en gezonde voeding. waar / niet waar
Met medicijnen gaat hepatitis B altijd over. waar / niet waar

GENITALE WRATTEN

Genitale wratten zijn wratten op of rond
de geslachtsdelen of de anus.
Deze soa komt veel voor en kan heel
vervelend zijn.
De wratten zijn erg besmettelijk.
Ze geven jeuk, pijn en een branderig
gevoel.
Omdat de wratten soms in het lichaam
zitten, merk je niet altijd dat je ze hebt.
Want je ziet ze dan niet.
Je kunt bij klachten een zalf gebruiken.
Maar de ziekte blijft altijd in je lichaam
zitten.
De wratten kunnen dus terugkomen.
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OPDRACHT 12
Waarom is het gevaarlijk dat je genitale wratten soms niet ziet?

OPDRACHT 13
Bas
Bas ziet dat hij wratten bij zijn
penis heeft.
Hij schrikt.
Zou hij een geslachtsziekte
hebben?
Bas schaamt zich kapot!
Daar gaat hij echt niet mee
naar de dokter.
Hij wacht wel tot het
overgaat.
Bas vertelt niet aan zijn
vriendin dat hij die wratten
heeft.
Hij heeft wel seks met haar
gehad.
Maar ze heeft de wratten
gelukkig niet gezien.

Wat vind jij van de reactie van Bas?

Wat vind jij dat hij moet doen?
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HIV

Het afweersysteem beschermt je lichaam tegen ziektes.
Hiv tast het afweersysteem van je lichaam aan.
Hierdoor kan je lichaam zich steeds minder goed verweren tegen allerlei ziektes.
Hiv kan veranderen in aids.
Iemand die geïnfecteerd is met hiv wordt seropositief genoemd.
Als je seropositief bent, hoef je nog niet ziek te zijn.
Maar het virus is al wel actief en beschadigt het afweersysteem.
Het kan wel 8 tot 10 jaar duren voordat iemand ernstige klachten krijgt.
Er zijn medicijnen die zorgen dat hiv niet snel erger wordt in je lichaam.
Als je deze medicijnen niet neemt, dan krijg je uiteindelijk aids.
Er is geen geneesmiddel dat ervoor zorgt dat hiv weer uit je lichaam verdwijnt.

AIDS
Je hebt aids als het afweersysteem niet meer goed werkt en je ernstige klachten hebt.
Aids kan dodelijk zijn als je geen goede medicatie krijgt.
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OPDRACHT 14
Hoe kan hiv veranderen in aids?

Wat kun je doen om te voorkomen dat hiv verandert in aids?

Hoelang moet je de medicijnen nemen?

OPDRACHT 15
Is het waar of niet?
Genitale wratten ontstaan gelijk na besmetting. waar / niet waar
Hiv kan aids worden. waar / niet waar
Hiv is niet besmettelijk. waar / niet waar
Als je chlamydia hebt, kun je onvruchtbaar worden. waar / niet waar
Herpes wordt tussen de 2 dagen en een week zichtbaar. waar / niet waar
Het herpesvirus verdwijnt uit het lichaam. waar / niet waar

OPDRACHT 16
Bespreek met de groep:
• Is het belangrijk dat je het anderen vertelt als je een soa hebt?

– Wanneer wel en wanneer niet?
– Tegen wie wel en tegen wie niet?

• Maakt het iets uit welke soa je hebt?
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OPDRACHT 17
Pak Knipblad 1.
Op knipblad 1 staat de uitleg die bij de soa’s hoort. Knip de uitleg uit.
Plak de uitleg bij de goede soa.
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SOA-TEST 1

Denk je dat je een soa hebt?
Dan is het verstandig om naar de dokter te gaan.
De dokter kan onderzoeken of je echt een soa hebt. Dat heet een soa-test.
De dokter kan je dan behandelen.

Als je deze klachten hebt, ga je naar de dokter:
• pijn of een branderig gevoel bij het plassen
• afscheiding uit je vagina of penis die er anders uitziet of anders ruikt
• wratten, zweertjes of blaasjes rond je penis, vagina, anus of mond
• pijnlijk opgezwollen klieren in je liezen
• jeuk aan je penis of vagina of tussen je schaamhaar
• pijn tijdens het vrijen
• onregelmatig of abnormaal bloedverlies.

Soa-test.

Misschien heb je geen klachten. Maar je
bent toch ongerust.
Denk niet: ‘Ik heb nergens last van, dus ik
heb geen soa!’
Helaas werkt dat niet zo.
Twijfel je? Ga naar de dokter en laat je
controleren.

Je kunt een soa-test doen:
• als je klachten hebt die lijken op een soa
• als je onveilige seks hebt gehad
• als je een vaste relatie hebt en zonder condooms wilt vrijen

Je moet je dan allebei laten onderzoeken.
Je weet dan zeker dat je elkaar niet besmet.

• als je zwanger bent
Je wilt het risico dat je een soa overdraagt op je kind voorkomen.

• als je condoom gescheurd is tijdens het vrijen
• als je gewaarschuwd bent door een partner of ex-partner dat die een soa heeft, en

die soa misschien aan jou heeft overgedragen.

Heb je een soa? Dan is het belangrijk dat je daarvoor behandeld wordt.
Je moet het de mensen met wie je seks hebt gehad vertellen.
Zij kunnen dan ook naar een dokter gaan.
Alleen op deze manier kun je de verspreiding van soa’s stoppen.
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OPDRACHT 18
Doe deze opdracht in een groep van 4.
Bekijk de strip.

Bespreek:
• Zou jij naar de huisarts durven met de vraag van Sanne? Waarom wel of niet?
• Helpt het jou dat de huisarts geheimhoudingsplicht heeft?
• Vind je het verstandig dat Sanne naar de huisarts gaat?
• Vind jij dat Sanne haar vriendje naar de huisarts moet sturen voor een soa-test?
• Wat vinden jullie van de tip die de huisarts Sanne op het einde geeft?
• Welke andere tips zouden jullie Sanne kunnen geven?
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OPDRACHT 19
Wat moet je doen als je denkt dat je een soa hebt?

Is het waar of niet?
Als je nergens last van hebt, heb je ook geen soa. waar / niet waar
Er zijn soa’s waar je onvruchtbaar van wordt. waar / niet waar
Soa’s waar je dood aan kunt gaan bestaan niet. waar / niet waar
Met een soa mag je gewoon onveilig vrijen. waar / niet waar

SOA-TEST 2

Voor een soa-test kun je naar de huisarts gaan.
De huisarts kan je doorverwijzen naar een dermatoloog.
Dat is een arts die gespecialiseerd is in huid- en geslachtsziekten.
Of naar een of gynaecoloog. Dat is een vrouwenarts.

ANONIEM EN DREMPELVRIJ
Je kunt je ook laten testen soa-kliniek.
Dat is anoniem en drempelvrij.
Anoniem betekent dat niemand te weten komt dat je je laat testen.
Drempelvrij betekent gratis en anoniem, ook als je niet verzekerd bent.
Sommige GGD-afdelingen doen het onderzoek en de behandeling van soa's.

BEROEPSGEHEIM
Alle artsen hebben beroepsgeheim.
Zij hebben dus geheimhoudingsplicht enmogen geen informatie over jou aan anderen
geven.

OPDRACHT 20
Naar welke arts zou jij het liefst gaan?
huisarts / dermatoloog / gynaecoloog / drempelvrije kliniek
Leg je antwoord uit.

OPDRACHT 21
Onderzoek waar je in jouw buurt een soa-test kunt laten doen.
Bij welke artsen? Bij de GGD? Bij een drempelvrije kliniek?
En waar zijn die?
Maak een presentatie.
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Voorbereiden
Zoek op internet naar informatie.
Zoek informatie over:
• Waar kun je bij jou in de buurt een soa-test laten doen?Denk aan: huisarts, GGD, drempelvrije

kliniek
• Waar zijn ze?
• Wat moet je doen om een afspraak te maken?
• Wat is het voordeel van iedere plek? Bijvoorbeeld dat je anoniem een afspraak kunt maken,

of dat het gratis is, of dat je kunt praten met iemand die je kent.

Of vraag aan je docent wie je om informatie mag vragen.

Uitvoeren
Maak je presentatie.
Bespreek met je docent hoe je dat doet.
Presenteer de informatie die je hebt gevonden aan de groep.
Praat rustig en duidelijk. Kijk de groep aan.

Terugkijken
Geef elkaar tops en tips.
Vul de tabel voor jezelf in.

In mijn presentatie laat ik zien waar je in mijn buurt een soa-test kunt laten
doen.

In mijn presentatie laat ik zien waar die plekken zijn.

In mijn presentatie laat ik zien wat je moet doen om een afspraak te maken.

In mijn presentatie laat ik zien wat de voordelen zijn van iedere plek.

Ik heb met mijn docent overlegd wie ik om informatie mag vragen.

Mijn presentatie is duidelijk.

Bij het geven van mijn presentatie praatte ik rustig en duidelijk.

Bij het geven van mijn presentatie keek ik de groep aan.

Tops:

Tips:
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OPDRACHT 22
Schrijf een verhaal of maak een strip over 2 jongeren die met elkaar naar bed willen.
Ze praten over veilig vrijen.
En ze praten over condooms en een soa-test.

Voorbereiden
Bespreek met je docent hoe je je verhaal maakt.
Bedenk wat je wilt vertellen. Schrijf of teken dat eerst op een apart blad.
Denk aan:
• Wat gebeurt er?
• Wie zegt wat?
• Hoe reageert de ander?

In je verhaal praten de jongeren over veilig vrijen, condooms en een soa-test.

Uitvoeren
Maak je verhaal.

Terugkijken
Laat je verhaal door de groep lezen, laat het zien of lees het voor.
Geef elkaar tops en tips.
Vul de tabel voor jezelf in.

Ik heb eerst op een apart opgeschreven wat ik in mijn verhaal wil vertellen.

Mijn verhaal gaat over 2 jongeren die met elkaar naar bed willen.

In mijn verhaal praten de jongeren over veilig vrijen.

In mijn verhaal praten de jongeren over condooms.

Ik mijn verhaal praten de jongeren over een soa-test.

In mijn verhaal praten de 2 jongeren met elkaar en reageren ze op elkaar.

Mijn verhaal is duidelijk.

Tops:

Tips:
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OPDRACHT 23
Dit hoofdstuk ging over soa’s.
Beoordeel jezelf.

Ik kan uitleggen wat een soa is.1.

Ik kan uitleggen welke soa’s er zijn.2.

Ik kan uitleggen hoe je een soa kunt krijgen.3.

Ik kan uitleggen hoe je voorkomt dat je een soa krijgt.4.

Ik kan uitleggen hoe je een soa herkent.5.

Ik kan uitleggen wat je kunt doen als je een soa hebt.6.

WOORDENLIJST

Afweersysteem
Alles in je lichaam dat je beschermt je tegen ziektes.

Dermatoloog
Een arts die gespecialiseerd is in huid- en geslachtsziekten.

Geslachtsziekte
Soa. Een seksueel overdraagbare aandoening.

Gynaecoloog
Een vrouwenarts.
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HOOFDSTUK 3

Seksuele veiligheid
Dit leer je dit hoofdstuk.

Je kunt uitleggen wat ongewenste intimiteiten en seksuele intimidatie zijn.1.

Je kunt je grenzen duidelijk aangeven.2.

Je kunt uitleggen wat je moet doen als iemand over je grenzen gaat.3.

Je kunt uitleggen wat seksueel misbruik is.4.

Je kunt uitleggen waar je hulp kunt vinden bij ongewenste intimiteiten.5.

Je kunt een loverboy of lovergirl herkennen.6.

RESPECT EN SEKS

Ga met mensen om zoals jij wilt dat anderen met jou omgaan.
Jij wilt dat mensen je in je waarde laten.
Laat daarom een ander ook in zijn of haar waarde.
Behandel iedereen met respect, dus ook bij seks.

Seks moet lekker en fijn zijn.
Lekker voor jou, maar ook voor de ander.
Als je seks hebt met iemand moet je dat allebei willen.
Je moet respect hebben voor de ander. Je gaat niet over de grenzen van de ander.
Je hebt ook respect voor jezelf. Je gaat niet over je eigen grenzen.
Jij bent de baas over je eigen lichaam.
Jij bepaalt wat jij wel en niet wilt!

OPDRACHT 1
Wat hebben respect en seks met elkaar te maken?
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OPDRACHT 2
Lees over Xiam en Nova.

Xiam heeft met Nova een ijsje gegeten.
Hij is heel erg verliefd op haar en zij ook op hem.
Nova krijgt een appje van haar moeder.
In het appje staat dat Nova de rest van de middag alleen thuis is. ‘Kom mee,’ zegt ze.
Op haar kamer zoenen ze met elkaar.
Nova pakt de hand van Xiam. Ze duwt zijn hand onder haar eigen T-shirt.
‘Dit wil ik niet,’ is het eerste wat Xiam denkt.
Maar hij denkt ook aan de stoere verhalen van zijn vrienden.
En hij denkt: ‘Nova mag niet denken dat ik haar niet wil.’
Voorzichtig trekt hij zijn hand onder haar T-shirt vandaan. Hij bedenkt een smoes.
‘Shit,’ zegt hij, ‘Ik moet mijn broertje van voetbal halen.’
Met een kus nemen ze afscheid.

Geeft Xiam zijn grenzen aan? ja / nee
Wat doet hij?

Vind jij het moeilijk om jouw grenzen aan te geven bij seks? ja / nee
Of denk je dat je het moeilijk zult vinden? ja / nee
Leg je antwoord uit.

Hoe geef jij jouw grenzen aan? Of hoe zou jij jouw grenzen aangeven?
Maak daarover een strip.
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ONGEWENSTE INTIMITEITEN

Iemand vindt soms een ander mooi of lief.
Zo mooi of lief dat hij of zij die ander zou willen aanraken.
Of iets zou willen zeggen. Iets met seks.
Aanraken of iets zeggen met seks noem je intimiteiten.
Dat is fijn als je dat allebei wilt.
Maar soms wil die ander dat niet. Dan is het ongewenst.
Het zijn dan ongewenste intimiteiten.

Ook een opmerking over jou en seks kan een ongewenste intimiteit zijn.
Je kunt je er heel onprettig bij voelen.

TIP
De grens van wat iemand wel of niet prettig vindt, ligt bij iedereen anders.
Wees dus voorzichtig met wat je doet of zegt.
Heb altijd respect voor de ander.

OPDRACHT 3
Wat zijn ongewenste intimiteiten?
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OPDRACHT 4
Doe deze opdracht met een klasgenoot.

Bespreek:
• Gaat het hier om ongewenste intimiteiten?
• Wat vind jij van de man?
• Wat vind je van de reactie van de vrouw?
• Hoe zou jij reageren?
• Hoe zou de vrouw zich voelen?

OPDRACHT 5
Murat, Kim en Suzan
Murat is 15 jaar.
Hij heeft houtles.
Ze maken een hok voor een vogel.
Kim en Suzan zijn er ook.
De meiden zijn groter dan Murat.
Ze lijken ook ouder dan Murat.

Ze hebben al grote borsten.
En daar zijn ze trots op ook.
Ze lopen rechtop.
En het lijkt of ze denken:
‘Kijk maar goed!’
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Suzan en Kim hebben een korte rok aan.
Er komen lange blote benen uit.
Hun buik is ook te zien.
Boven het rokje uit.
Ze hebben alle 2 een strak hemdje aan.

Murat vindt dat maar niks.
Hij vindt het raar, al dat bloot.
Dat hoort niet, vindt hij.
Dat is raar. Zo kleed je je niet.
Maar hij zegt het niet.
Hij denkt het.

Als Kim naar zijn werkbank loopt, kijkt ze hem strak aan.
Ze plaagt hem met haar ogen.
Ze voelt: Murat weet niet waar hij kijken moet.
Murat kijkt naar de grond.
Hij voelt Kim dicht bij zich.
Hij vindt het niet leuk.
Hij zweet ervan.
Hij wil dit niet.

‘Mietje,’ zegt Kim zacht.
‘Lukt het een beetje?
Met je vogelhok?
Doe je daar thuis je eigen vogel in?’
Suzan komt erbij.
Ze lacht hard.
Murat wordt rood.
Hij weet niet wat Kim bedoelt.
Misschien bedoelt ze niks.
Of bedoelt ze ...
Hij zweet nog meer.
‘Ga weg, ik zeg het tegen de meester,’ zegt Murat.
Kim snuift: ‘Homo.’

Daar is de meester.
‘Gaan jullie naar je eigen werkbank, meiden?
Ik denk dat jullie wat hulp nodig hebben, hè?
Zal ik even komen kijken?’
Suzan lacht en ze kijkt schuin naar Murat.
‘Ja graag, meester. Ik ben nog niet klaar ...’
‘Dag lieffie,’ zegt ze zacht tegen Murat.
Ze loopt weg.
Samen met Kim.
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Hebben Murat, Suzan en Kim respect voor elkaar? ja / nee
Leg je antwoord uit.

Worden hier grenzen overschreden? ja / nee
Leg je antwoord uit.

Gaat het hier om een ongewenste intimiteit? ja / nee
Leg je antwoord uit.

OPDRACHT 6
Bedenk 2 voorbeelden van ongewenste intimiteiten.
Schrijf erbij waarom het ongewenst is.

1.

2.

SEKSUELE INTIMIDATIE

Bij seksuele intimidatie gaat het om seksuele aandacht die je vervelend en bedreigend
vindt.
Soms is het moeilijk te zeggen of het om plagen, flirten of seksuele intimidatie gaat.

Er zijn heel veel soorten seksuele intimidatie.

VOORBEELDEN
• Dingen zeggen of appen, of gebaren maken die met seks te maken hebben.
• Intieme vragen stellen.
• Een afspraakje maken met de bedoeling seks te hebben.
• Iemand heel lang aanstaren.
• Foto’s laten zien die met seks te maken hebben.

47

Seksuele veiligheid



• Een arm om iemands schouder leggen, knijpen, iemand (proberen te) zoenen,
iemand de doorgang versperren.

• Aanranding, verkrachting.

Het is seksuele intimidatie als jij het vervelend vindt. Als jij je er niet prettig bij voelt.

OPDRACHT 7
Wat is seksuele intimidatie?

Jouw vriend(in) geeft je een zoen. Vind jij dit seksuele intimidatie? ja / nee
Leg je antwoord uit.

OPDRACHT 8
Lees de tekst.

Doktersassistent heeft last van seksuele intimidatie
‘Wat doe je dat goed, je mag die vanmij ook weleens vasthouden.’ Dat is een opmerking die
vrouwelijke doktersassistenten weleens krijgen. 1 op de 5 van hen heeft namelijk weleens
te maken met seksuele intimidatie. Dat blijkt uit onderzoek. Het gaat vaak om opmerkingen
over het uiterlijk of seksueel getinte opmerkingen tijdens een medische handeling.

Wat is het probleem?

Door wie worden de doktersassistenten lastiggevallen?
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Krijg jij weleens seksueel getinte opmerkingen? ja / nee
Hoe zou je reageren als dit bij jou gebeurt?

AANRANDING

Sommige mensen kunnen niet goed omgaan met seks.
Ze voelen geen liefde voor de ander.
Ze denken alleen aan hun eigen zin in seks. En aan hun eigen zin in macht.
De ander met wie ze seks hebben, is dan slachtoffer.
Zit iemand aan jou? Bijvoorbeeld aan je borsten, of je penis?
Wil jij dat niet? Zeg dan dat je het niet wilt.
Als de ander toch doorgaat, noemen we dat aanranding.

Veel mensen denken dat het hun eigen schuld is dat ze aangerand zijn.
Omdat ze er mooi uitzagen. Omdat ze laat alleen op straat fietsten.
Of omdat ze grapjes maakten.
Maar: het is nooit jouw schuld als je wordt aangerand.
Hoe jij je kleedt of opmaakt of beweegt, mag jij zelf weten.
Anderen mogen naar je kijken.
Maar jij bepaalt wie jou wel of niet mag aanraken.
Aanranding is strafbaar.

OPDRACHT 9
Wat is aanranding?

Is het soms je eigen schuld als je bent aangerand? ja / nee
Leg je antwoord uit.
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OPDRACHT 10
Lees de strip.
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Doe deze opdracht in een groep van 3.
Bespreek:
• Hadden de jongens respect voor Jola?
• Is Jola aangerand? Waarom wel of niet?
• Had Jola het kunnen voorkomen?
• Wat vinden jullie van het gedrag van de jongens?
• Wat vinden jullie van de reactie van Jola op wat de jongens deden?
• Hoe voelde Jola zich toen het gebeurd was?
• Hoe zou jij je voelen als dit jou zou overkomen?

VERKRACHTING

Verkrachting is meer dan aanranding.
Bij verkrachting komt iemand in jouw
lichaam tegen je zin.
Er is een dader en er is een slachtoffer.
De dader komt in het lichaam van het
slachtoffer.
De dader wil wel. Het slachtoffer wil niet.
De dader dwingt het slachtoffer.
Verkrachting is strafbaar.

Slachtoffers van aanranding of van
verkrachting hebben het vaak moeilijk.
Er is hen iets heel ergs overkomen.
De dader heeft geen enkel respect getoond voor het slachtoffer.
Slachtoffers vinden het vaak moeilijk om erover te praten.
Soms schamen ze zich. Of ze voelen zich vies.
Ze denken misschien dat anderen hen anders gaan behandelen als ze het weten.
Bijvoorbeeld omdat ze denken dat de anderen wel zullen zeggen dat het hun eigen
schuld was.

OPDRACHT 11
Wat is verkrachting?

Waarom is het voor veel slachtoffers moeilijk om te praten over aanranding en verkrachting?

51

Seksuele veiligheid



SEKSUEEL MISBRUIK

Soms wil iemand in jouw omgeving seks met je.
Het is iemand die je kent. Iemand thuis, of iemand op de sportclub of de opleiding.
Het is vaak een ouder persoon dan jijzelf, maar dat hoeft niet.
Als jij geen seks wilt, maar deze persoon dwingt jou, dan heet dat seksueel misbruik.
De dader misbruikt zijn macht. Bijvoorbeeld omdat hij ouder is.
Of sterker. Of omdat hij denkt dat hij de baas over jou is.
Seksueel misbruik is strafbaar.

Net als bij aanranding en verkrachting vinden slachtoffers van seksueel misbruik het
vaak erg moeilijk om hierover te praten.
Extra moeilijk is dat de dader macht heeft. Bijvoorbeeld omdat de dader ouder is.
Het slachtoffer is dan vaak bang dat anderen hem niet geloven.
Of de dader bedreigt het slachtoffer.
Een dader zegt bijvoorbeeld dat er erge dingen gebeuren als hij of zij het aan iemand
vertelt.

Soms is het slachtoffer jonger dan 16 jaar. En de dader is ouder.
In Nederland mag een volwassene seks hebben met iemand die 16 jaar is of ouder.
Maar alleen als beide personen dat willen.
Als 1 van de 2 het niet wil, en het gebeurt toch, dan is dat seksueel misbruik.
Als 1 van de 2 jonger is dan 16 jaar, is het altijd seksueel misbruik.
Volwassenen mogen geen seks met kinderen hebben.
Een kind vertrouwt een volwassene. Een kind doet wat de volwassene zegt.
De volwassene heeft dus macht over het kind.

Veel kinderen denken dat het hun schuld is dat ze misbruikt zijn.
Natuurlijk is dit niet zo!

INCEST
Soms wordt een kind misbruikt door iemand van de familie. Dat is incest.
Een kind dat door een vreemde wordt misbruikt, kan naar huis gaan voor hulp.
En voor veiligheid. Een kind dat met incest te maken heeft, kan dat niet.

OPDRACHT 12
Wat is seksueel misbruik?

Waarom is het voor slachtoffers van seksueelmisbruik vaak extramoeilijk omhierover te praten?
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Waarom is het voor kinderen vaak moeilijk om nee te zeggen als een oudere seks met hen wil?

Wat is incest?

Waarom heeft een slachtoffer van incest het extra moeilijk met het vragen om hulp?

HULP ZOEKEN

Ongewenste intimiteiten zijn heel vervelend.
Je kunt er erg onzeker van worden. Je voelt je schuldig. Of vernederd.
Je kunt je ongelukkig voelen. En je kunt er zelfs ziek van worden.
Sommige mensen krijgen bijvoorbeeld angstaanvallen of eetstoornissen.
Je wilt dat het stopt. Zeg tegen de dader dat hij moet stoppen.
Doet hij dat niet? Zoek dan hulp.
Praat met iemand die je vertrouwt. Dat kan een vriend of vriendin zijn.
Of een begeleider. Of je ouders.
Je kunt ook praten met een vertrouwenspersoon.
Je opleiding heeft ook een vertrouwenspersoon.

Je kunt ook de kindertelefoon bellen.
De kindertelefoon is er voor iedereen van 8 tot 18 jaar.
Heb je een probleem waarover je met iemand wilt praten?
Dan mag je bellen of chatten. Gratis en anoniem.

Aanranding, verkrachting en misbruik zijn strafbaar.
Ga daarom naar de politie als dit je overkomt.
Maar doe dat alleen als je er klaar voor bent.
Durf je niet, nog niet, of niet alleen?
Praat dan altijd met iemand die je vertrouwt over wat jou is overkomen.
Een vriend, een ouder, een begeleider, een vertrouwenspersoon of iemand anders.
Praten helpt!
En deze persoon kan met jou meegaan naar de politie.
Misschien valt de dader jou niet meer lastig.
Maar de dader kan wel andere slachtoffers maken.
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OPDRACHT 13
Wat kun je doen als je te maken krijgt met seksueel misbruik?

OPDRACHT 14
Doe deze opdracht met de hele groep.
Interview een vertrouwenspersoon.

Voorbereiden
Vraag aan je docent wie op jullie opleiding vertrouwenspersonen zijn.
Overleg met je docent wie je gaat interviewen. En wanneer.
Bespreek of je dat in groepen doet of met de hele klas.
Bereid het interview samen voor.
Bedenk 10 vragen die je aan de vertrouwenspersoon wilt stellen.
De vragen moeten gaan over het werk van de vertrouwenspersoon.
En over hoe de vertrouwenspersoon kan helpen bij bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten of
verkrachting.

Uitvoeren

De vertrouwenspersoon die we interviewen heet

Datum en tijdstip van het interview

Ik doe het interview met de hele groep / met deze klasgenoten:

Houd het interview.

Schrijf 5 dingen op die je nog niet wist en die je van het interview geleerd hebt.

1.

2.

3.

4.

5.
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Vul de tabel voor jezelf in.

Ik heb overlegd met mijn docent over met wie en wanneer ik het interview
doe.

Ik heb actief meegedaan aan het bedenken van de interviewvragen.

Onze interviewvragen gaan over het werk van de vertrouwenspersoon.

Onze interviewvragen gaan ook over hoe de vertrouwenspersoon kan helpen
bij bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten of verkrachting.

Ik heb actief meegedaan bij het interview.

Ik heb na het interview 5 dingen opgeschreven die ik nog niet wist over het
werk van een vertrouwenspersoon.

Tops:

Tips:

LOVERBOYS

Een loverboy is een jongen die verkering neemt met een meisje met maar 1 doel:
hij wil geld verdienen door het meisje in de prostitutie te laten werken. Als hoer dus.
Meisjes kunnen ook loverboy zijn. Die heten dan lovergirls.

HOE HERKEN JE EEN LOVERBOY?
Een loverboy doet alsof hij verliefd is op een meisje en versiert haar.
Bijvoorbeeld via Facebook of via een chatbox. Of op het schoolplein.
Hij is geweldig, heel lief en doet alles voor haar. Het meisje wordt helemaal verliefd
op hem.
Maar ondertussen bedenkt hij een plan hoe hij het meisje kan gebruiken.
Opeens vindt een loverboy dat het meisje iets terug moet doen voor hem.
Hij heeft al zo veel voor haar gedaan!

Omdat het meisje zo verliefd op hem is, heeft ze alles voor hem over.
Het begint met kleine dingen. Maar uiteindelijk moet het meisje steeds meer doen.
Hij dwingt haar om met andere mannen naar bed te gaan.
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Het geld dat ze daarvoor krijgt, moet ze aan hem geven.
Als eenmeisje het niet wil doen, bedreigt de loverboy haar. Hij slaat haar bijvoorbeeld.
Of hij zegt dat hij naaktfoto's of webcamfilmpjes van haar online zet.
Meestal schaamt eenmeisje zich zo, dat ze niet meer naar haar ouders of vriendinnen
durft te gaan.

HOE HERKEN JE EEN LOVERGIRL?
Een lovergirl doet alsof ze de vriendin is van een meisje.
Ze gaat stoken tussen de ouders en hetmeisje zodat hun band slechtwordt, waardoor
het meisje meer omgaat met de lovergirl.
Het meisje denkt dat de lovergirl haar beste vriendin is.
Daardoor doet ze wat de lovergirl van haar vraagt.
Soms geeft een lovergirl haar "vriendin" dure spullen.
Ze zegt dan dat het meisje iets terug moet doen voor deze cadeaus.

Loverboys en lovergirls zijn strafbaar.

OPDRACHT 15
Maak een verhaal over een loverboy of een lovergirl en een slachtoffer.
Bedenk zelf hoe je het verhaal wilt vertellen: in een presentatie, in een stripverhaal, in een
geschreven verhaal, als lied of rap of nog anders.

Voorbereiden
Overleg met je docent hoe je je verhaal vertelt.
Bedenk wat je in je verhaal wilt vertellen. Denk bijvoorbeeld aan:
• Gaat het om een loverboy of een lovergirl, of om allebei?
• Wie is het slachtoffer?
• Wat doet de loverboy of de lovergirl om het vertrouwen van het slachtoffer te winnen?
• Hoe wordt het slachtoffer afhankelijk van de loverboy of de lovergirl?
• Wat gebeurt er met het slachtoffer?
• Hoe voelt het slachtoffer zich?
• Krijgt het slachtoffer hulp van iemand?
• Hoe loopt het verhaal af?

Schrijf eerst op een apart blad wat je wilt vertellen.

Uitvoeren
Maak je verhaal.

Terugkijken
Laat je verhaal aan de groep zien of horen.
Geef elkaar tops en tips.
Vul de tabel voor jezelf in.
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Ik heb mijn verhaal op een apart blad voorbereid.

Ik heb met mijn docent overlegd over hoe ik mijn verhaal heb uitgewerkt.

Mijn verhaal gaat over een loverboy of een lovergirl en een slachtoffer.

Mijn verhaal vertelt hoe het slachtoffer afhankelijk wordt van de loverboy of
de lovergirl.

Mijn verhaal laat zien hoe het slachtoffer zich voelt.

Mijn verhaal heeft een einde.

Tops:

Tips:

OPDRACHT 16
Maak een tekening of een poster over wat respect en seks met elkaar te maken hebben.

Voorbereiden
Bedenk wat je wilt maken: een tekening of een poster?
Je mag ook een poster maken met een eigen tekening erop.
Overleg met je docent wat je maakt.
Bedenk wat je op de poster of in de tekening wil laten zien.
Schrijf dat op een apart blad.
Zoek plaatjes of maak een tekening.

Uitvoeren
Maak de tekening of de poster.

Terugkijken
Laat je tekening of poster aan de groep zien.
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Geef elkaar tops en tips.
Vul de tabel voor jezelf in.

Ik heb op eerst op een apart blad geschrevenwat ik op de poster of de tekening
wil laten zien.

Ik heb met mijn docent overlegd wat ik maak.

Mijn poster of tekening gaat over wat respect en seks met elkaar te maken
hebben.

Mijn tekening of poster ziet er netjes uit.

Tops:

Tips:

OPDRACHT 17
Dit hoofdstuk ging over seksuele veiligheid.
Beoordeel jezelf.

Ik kan uitleggen wat ongewenste intimiteiten en seksuele intimidatie zijn.1.

Ik kan mijn grenzen duidelijk aangeven.2.

Ik kan uitleggen wat je moet doen als iemand over je grenzen gaat.3.

Ik kan uitleggen wat seksueel misbruik is.4.

Ik kan uitleggen waar je hulp kunt vinden bij ongewenste intimiteiten.5.

Ik kan een loverboy of lovergirl herkennen.6.
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WOORDENLIJST

Aanranding
Wanneer iemand aan een ander zit op intieme plaatsen, bijvoorbeeld aan de borsten of de penis,
en de ander wil dat niet.

Incest
Wanneer iemand seksueel misbruikt wordt door een familielid.

Loverboy
Een jongen die verkering neemt met een meisje met maar 1 doel: verdienen door het meisje in
de prostitutie te laten werken.

Lovergirl
Eenmeisje dat doet alsof ze een vriendin is van een andermeisjemetmaar 1 doel: geld verdienen
door het meisje in de prostitutie te laten werken.

Ongewenste intimiteiten
Iemand raakt een ander aan of zegt iets met seks, wat die ander niet wil.

Seksuele intimidatie
Seksuele aandacht die je vervelend en bedreigend vindt.

Seksueel misbruik
Als jij geen seks wilt, maar iemand in jouw omgeving dwingt jou.

Verkrachting
Bij verkrachting komt iemand in het lichaam van een ander, maar de ander wil dat niet.

Vertrouwenspersoon
Een persoon binnen een bedrijf of de school met wie je vertrouwelijke dingen kunt bespreken.
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HOOFDSTUK 4

Sociale media en seks
Dit leer je dit hoofdstuk.

Je kunt uitleggen waar je op moet letten als je iets plaatst op sociale media.1.

Je kunt uitleggen hoe seksueel misbruik via sociale media gebeurt.2.

Je kunt uitleggen waar je op moet letten als je online seks wilt hebben.3.

OPDRACHT 1
Doe deze opdracht in een groep van 3.
Schrijf de sociale media op die jullie kennen.

Bespreek:
• Welke sociale media gebruik je? En welke niet?
• Wat vinden jullie leuk aan sociale media?
• Wat vinden jullie niet leuk aan sociale media?
• Wat zet je op sociale media?
• Wat zet je niet op sociale media?

SOCIALE MEDIA

Op sociale media kun je informatie delen.
Je kunt tekst, geluid en beeld delen.
Denk aan Instagram, Facebook, Snapchat en YouTube. Maar er zijn er nog veel meer.
Via sociale media kun je makkelijk in contact komen met mensen.
Bijvoorbeeld om te praten over onderwerpen die jullie leuk vinden.
Of om informatie te vinden die voor jou belangrijk is.
Alles wat je erop zet, kan vaak door anderen worden bekeken.
Ook door mensen die jij niet kent.
Diemensen kunnen tekst, foto’s en films die jij op socialemedia zet weermet anderen
delen.

60



Dat is leuk als je wilt dat zo veelmogelijkmensen jouw tekst lezen. En jouw foto’s zien.
Bijvoorbeeld als je geld wilt inzamelen voor een goed doel.
Of als je op zoek bent naar een baan. En mensen delen jouw cv.
Wil je niet dat zomaar iedereen jouw teksten kan lezen of jouw foto’s en films kan
zien? Zet ze dan nooit op sociale media.

OPDRACHT 2
Zet een kruisje bij de foto’s die op sociale media mogen staan.

een foto van de kerstmaaltijd

een foto van jou in sexy kleding

een foto tijdens de vakantie bij de Eiffeltoren

een jongen vraagt een meisje om een foto van haar borsten te maken en op te sturen

een groepsfoto van vrienden wordt onder de vrienden verspreid

een foto van jouw cv wordt gebruikt om een baan te vinden

OPDRACHT 3
Doe deze opdracht in een groep van 4.
Praat met elkaar over de voordelen en de nadelen van sociale media.
Schrijf 3 voordelen op. En 3 nadelen.
Voordelen:

1.

2.

3.

Nadelen:

1.

2.

3.

Bespreek jullie antwoorden met de groep.
Welke voordelen en nadelen heb je nog meer gehoord?

61

Sociale media en seks



Maak een mini-poster over de voordelen en de nadelen van sociale media.
Gebruik plaatjes of maak tekeningen. Gebruik ook woorden.
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VERTROUWEN

Als je met iemand chat, deel je informatie die alleen voor deze persoon is.
Maar als deze persoon het wil, kan hij jouw tekst, foto of filmpje zo weer met anderen
delen.
Jij kunt daar niets tegen doen.

Als je met iemand chat, ga je ervan uit dat je de ander kunt vertrouwen.
Bijvoorbeeld als je chat met je beste vriend of vriendin.
Je vertrouwt erop dat hij of zij jouw tekst en foto’s niet verder stuurt als jij dat niet wilt.
Vertrouw je iemand niet? Deel dan niets dat jij niet verder wilt verspreiden.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN
Als je WhatsApp downloadt, stem je in met de gebruikersvoorwaarden.
Daarin staat dat WhatsApp alle afbeeldingen die je verstuurt mag gebruiken.
Bijvoorbeeld in een advertentie.
Denk dus goed na voordat je een foto of filmpje appt.
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OPDRACHT 4
Lees de strip.

Wilde Saskia dat haar vriendin Petra haar app zou doorsturen? ja / nee
Vertrouwde Saskia Petra? ja / nee
Waarom denk je dat Petra de app doorstuurde?

Hoe voelt Saskia zich denk je?

OPDRACHT 5
Doe deze opdracht met een klasgenoot.

Leerling 1 =

Leerling 2 =

Bedenk een verhaal.
Het verhaal gaat over iemand die sociale media gebruikt.
Hij vertrouwt een andere persoon met wie hij informatie deelt.
Maar dat had hij beter niet kunnen doen!
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Voorbereiden
Bedenk hoe jullie je verhaal uitwerken. Bijvoorbeeld in een tekst of een tekening.
Overleg met je docent hoe je het verhaal uitwerkt.
Bedenk wat je in je verhaal wil vertellen.
Welke personen hebben een rol?
Wat zeggen ze en wat doen ze?
Schrijf jullie verhaal eerst op een apart blad.

Uitvoeren
Maak jullie verhaal.

Terugkijken
Laat je verhaal aan de groep zien of horen.
Geef elkaar tops en tips.
Vul de tabel voor jezelf in.

Ik heb op eerst op een apart blad geschrevenwat ik in het verhaal wil vertellen.

Ik heb met mijn docent overlegd hoe ik het verhaal uitwerkt.

Mijn verhaal gaat over iemand die een andere persoon vertrouwt als hij
informatie via sociale media deelt.

Het verhaal is duidelijk.

Tops:

Tips:

OPDRACHT 6
Je verstuurt een sexy foto van jezelf in bikini. Je appt de foto naar een vriend.
WhatsApp vindt de foto ook heel mooi.
Ze verkopen de foto aan een reclamebureau.
Je foto wordt gebruikt voor reclame voor zonnebrandcrème.
Mag dat? ja / nee
Leg je antwoord uit.
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Vind jij het goed of niet goed dat dit kan gebeuren? goed / niet goed
Leg je antwoord uit.

KEN JE IEMAND NIET?

Soms kom je online mensen tegen die je nog niet kent.
Bijvoorbeeld bij het chatten.
Bedenk dan altijd:
• Kan ik deze persoon wel vertrouwen?
• Is deze persoon echt wie hij zegt dat hij is?

Iemand kan zeggen dat hij een jongen van 16 is.
Maar is dat ook zo?
En is de foto echt van deze persoon?
Of is het misschien iemand die liegt?

PAS OP!
Ken je iemand niet?
Wees dan heel voorzichtig met wat je deelt.

OPDRACHT 7
Bekijk de strip.

Kan het meisje de man vertrouwen? ja / nee
Leg je antwoord uit.
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OPDRACHT 8
Lees het bericht.

Seksueel misbruik online stijgt
De politie krijgt steeds meer aangiften over seksueel misbruik.
Steedsmeer kinderenmerkenbijvoorbeeld dat een volwassenman achter de computer hem
of haar uit de kleren probeert te praten. Of dat die man zelf seksuele handelingen doet,
filmpjesmaaktmet dewebcam en die filmpjes verspreidt. Ook zijn ermannen die via slimme
manieren een telefoonnummer krijgen en dan echt een ontmoeting regelen waarin iemand
seksueel misbruikt wordt.

Welke tip zou jij geven aan kinderen die op internet contact hebben met onbekenden?

Hoe kun je voorkomen dat deze mensen contact zoeken?

VEILIG FLIRTEN VIA INTERNET

Heb je iemand online leren kennen?
En wil je flirten via sociale media?
Zorg dat het leuk blijft. En dat het veilig blijft!

Zo doe je dat:
• Voer een leuk gesprek. Zoals je dat ook offline doet.
• Toon respect. Vraag dus niet: ‘Wat is de kleur van je slipje?’
• Vertel over jezelf en vraag veel aan de ander. Probeer elkaar goed te leren kennen.
• Zorg dat de ander zich bijzonder voelt. Stuur dus niet dezelfde flirtberichten naar

verschillende jongens of meisjes.
• Wees jezelf. Doe je niet mooier, stoerder of anders voor dan je bent.
• Wil je iets niet? Doe het dan ook niet!
• Doe nooit iets omdat je anders bang bent dat de ander je niet meer leuk vindt.
• Bedenk steeds: kan ik deze persoon vertrouwen?
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ONLINE DATEN
Je kunt daten via internet en apps.
Let goed op als je dat doet. Past de website of app wel bij jou?
Sommige zijn er speciaal voor seks, andere zijn ermeer voor vriendschap of een relatie.

Er zijn ook speciale websites en apps voor homo’s, lesbiennes of biseksuele mensen.

OPDRACHT 9
Waarom is het belangrijk dat je veel over jezelf vertelt? En veel aan de ander vraagt?

Waarom is het niet leuk om bij het flirten te vragen naar de kleur van iemands slipje?

Waarom moet je jezelf niet anders voordoen dan je bent?

Waarom moet je een website of app voor online dating eerst goed bekijken?
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SEXTING

Soms gaat het online gesprek verder dan flirten.
Je wilt bijvoorbeeld praten over seks.
Of je wilt sexy foto’s of filmpjes van jezelf sturen.
Dat heet sexting. Dat komt van het Engelse woord seks (seks) en texting (berichtjes
sturen).

RISICO'S
Sexting kan leuk en spannend zijn.
het is handig als je niet bij elkaar kunt zijn en naar elkaar verlangt.
Maar er zitten wel risico’s aan.
Soms worden beelden doorgestuurd. Per ongeluk of met opzet.
Bijvoorbeeld om te pesten of wraak te nemen.
Die foto’s en filmpjes worden gestuurd naar andere mensen. Bijvoorbeeld op school.
Of ze worden op pornosites gezet.

Als je op tijd hulp inschakelt, kunnen de beelden misschien nog worden weggehaald.
Maar moeilijk is het wel.
Je kunt aan bijvoorbeeld Facebook vragen om een filmpje weg te halen.
Maar soms hebben heel veel mensen het filmpje al gezien.
Of ze hebben het zelf weer doorgestuurd. Of al op een andere site gezet.
Dan kan Facebook er niets meer aan doen.
Dat is heel erg voor de persoon die dit overkomt.

Je hebt iets in vertrouwen gedeeld. Dat vertrouwen is beschaamd.
Gebeurt het jou? Vertel het aan iemand die je vertrouwt.
Je ouders, de vertrouwenspersoon op school of een leraar met wie je het goed kunt
vinden.
Het verspreiden van seksueel getinte foto’s of filmpjes van minderjarigen is strafbaar.

OPDRACHT 10
Wat is sexting?

Waarom moet je oppassen met sexting?
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OPDRACHT 11

Wat doet dit meisje?

Wanneer wordt dit sexting?

Zou jij dit ook doen? ja / nee
Leg je antwoord uit.

WEBCAMSEKS

Iemand kan webcamseks met je willen.
Hij vraagt je dan bijvoorbeeld je penis of je borsten te laten zien via de webcam.
Bedenk altijd eerst:
• Wil ik dit zelf?
• Kan ik de ander vertrouwen?
• Is de ander echt degene die hij zegt dat hij is? Of is het misschien iemand anders?

De ander kan de beelden opnemen zonder dat jij het wilt of het weet.
Zorg in ieder geval dat je niet herkenbaar bent. Film dus nooit je gezicht of je kamer.
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OPDRACHT 12
Lees de appjes.

Wil de jongen zijn penis laten zien? ja / nee
Waarom deed hij het toch?

Kan de jongen de ander vertrouwen? ja / nee
Is de andere jongen ook echt wie hij zegt dat hij is? ja / nee
Leg je antwoord uit.

Vind je het verstandig dat hij een foto stuurt van zijn penis? ja / nee
Leg je antwoord uit:

71

Sociale media en seks



DATEN

Heb je iemand online leren kennen? En wil je graag ergens afspreken?

Hier zijn tips:
1. Zoek op internet degene op met wie je een date hebt.

Kijk online op sociale media wat voor persoon het is.
2. Beloof niets tot je iemand in het echt hebt ontmoet.

Spreek dus niet van tevoren af dat je gaat zoenen.
3. Zorg dat iemand anders weet dat je een date hebt. En waar je die afspraak hebt.

Iemand die je goed kent en vertrouwt. Bijvoorbeeld je ouders of je beste vriend.
4. Neem je mobieltje en je oplader mee.

Dan kun je het je vrienden of ouders laten weten als de date misloopt.
5. Spreek af op een openbare plek waar veel mensen zijn.

Bijvoorbeeld in een café of op een terrasje.
6. Spreek af dat iemand je tijdens je date belt.

Heb je het niet naar je zin? Dan zeg je dat je weg moet. Spoedgeval, sorry!

OPDRACHT 13
Doe deze opdracht met een klasgenoot.
Welke tip vinden jullie het beste? En waarom?

Bespreek jullie antwoord in de groep.

GROOMING

Je weet mensen online makkelijk kunnen liegen.
Iemand kan zeggen dat hij 16 is. Maar in het echt is hij veel ouder.
Een groomer is een volwassene die seksueel contact wil met kinderen of jongeren.
Hij zoekt contact via sociale media. Dat heet grooming.
Grooming is verboden en strafbaar.
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EEN GROOMER
De groomer doet alsof hij een leuke jongen of meisje is.
Zo probeert hij contact met jou te leggen. En jouw vertrouwen te winnen.
Hij doet bijvoorbeeld of hij net als jij fan is van een bepaalde zanger. Of van dezelfde
sport.
Maar dat is niet zo.

INFORMATIE VERZAMELEN
De groomer verzamelt informatie over jou tijdens jullie gesprekken en op jouwprofiel.

Die informatie gebruikt hij om te doen alsof hij je helemaal begrijpt.
De gesprekken zijn leuk en geven je een goed gevoel.
Want het is fijn om met iemand te kunnen praten.

SEKS
Na een tijdje gaat het gesprek over seks.
Hij vraagt je om je voor de webcam uit te kleden. Die filmpjes neemt hij op.
De filmpjes gebruikt hij later om jou dingen te laten doen die je niet wilt. Dat heet
chanteren.
Hij dreigt de filmpjes aan andere mensen te laten zien als je niet doet wat hij wil.
Of hij wil ergens afspreken om seks te hebben.

WAAR MOET JE OP LETTEN?
• Voeg geen onbekenden toe als vriend.
• Zorg dat alleen je eigen vrienden je profiel en je foto's kunnen zien.
• Geef nooit je adres of telefoonnummer aan iemand die je niet in het echt kent.
• Pas op bij webcamseks! Doe het niet als je de ander niet in het echt kent.

Of als je het niet vertrouwt.
• Doe je het toch, zorg dan dat je gezicht uit beeld blijft.

En dat aan de beelden niet te zien is dat jij het bent. Film bijvoorbeeld niet je kamer.
• Spreek je voor het eerst af met iemand die je via sociale media hebt leren kennen?

Denk aan de tips die je hiervoor al hebt gelezen.

STOP
Denk je dat je misschien aan het chatten bent met een groomer?
Of heb je afgesproken met iemand die (misschien) een groomer is?
Stop dan al het contact.
Chat niet meer met die persoon en ga niet naar de afspraak.
Vertel het aan iemand die je vertrouwt.
Bijvoorbeeld je ouders, een leraar of een vertrouwenspersoon.
Of bel de politie.
Schaam je niet. Want wat er gebeurt, is niet jouw schuld.
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OPDRACHT 14
Wat is grooming?

Hoe probeert een groomer je vertrouwen te winnen?

Denk je dat een groomer ook een vrouw kan zijn? ja / nee
Leg je antwoord uit.

Hoe kan een groomer jou chanteren?

Wat moet je doen als je denkt dat je contact hebt met een groomer?

ONLINE PORNO KIJKEN

Via internet kun je naar seks kijken.
Je bent bijvoorbeeld benieuwd hoe anderen het doen.
Of je raakt opgewonden door naar anderen te kijken.
Seksplaatjes of filmpjes die je opwinden, heten porno.

Er is verschil tussen softe porno en harde porno. Softe porno laat niet alles zien.
Het prikkelt je fantasie.
Een zoenende man en vrouw bijvoorbeeld, of een vrouw in spannende kleding.
Bij harde porno zie je heel duidelijk de seksuele handelingen. Bijvoorbeeld een close-up
van een man en een vrouw die geslachtsgemeenschap hebben.

Bij porno zie je dingen die je in je eigen leven niet meemaakt. In porno kan alles.
Maar seks in pornofilms lijkt niet op seks in het echt.
Het is een sprookje waarover je lekker kunt fantaseren.
Verwacht niet dat het in het echt ook zo gaat.
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OPDRACHT 15
Waarom is er veel porno online te zien?

Waarom is porno niet zoals seks in het echt gaat?

Vind jij het goed dat er porno is? ja / nee
Leg je antwoord uit.

OPDRACHT 16
Maak een poster of folder waarin je jongeren voorlichting geeft over sociale media en seks.

Voorbereiden
Overleg met je docent of je een poster of een folder maakt.
Bedenk wat je op de poster of de folder wilt laten zien.

Bijvoorbeeld:
• Welke sociale media kun je gebruiken voor seks?
• Wat zijn de voordelen en de nadelen van deze sociale media?
• Wat kan er mis gaan?
• Welke tips wil je geven?

Schrijf dat op een apart blad.
Zoek dan plaatjes of maak tekeningen.

Uitvoeren
Maak je poster of folder.
Gebruik plaatjes en woorden.
Gebruik kleuren.
Zorg ervoor dat je folder of poster aantrekkelijk en duidelijk voor jongeren is.

Terugkijken
Laat je poster aan de groep zien.
Geef elkaar tops en tips.
Vul de tabel voor jezelf in.
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Ik heb op eerst op een apart blad geschreven wat ik in de poster of folder wil
vertellen.

Ik heb met mijn docent overlegd of ik een folder of poster maak.

Mijn poster of folder gaat over sociale media en seks.

Ik gebruik plaatjes en woorden.

Ik gebruik kleuren.

Mijn poster of folder is aantrekkelijk en duidelijk voor jongeren.

Tops:

Tips:

OPDRACHT 17
Dit hoofdstuk ging over sociale media en seks. Beoordeel jezelf.

Ik kan uitleggenwaar je opmoet letten als je iets plaatst op socialemedia.1.

Ik kan uitleggen hoe seksueel misbruik via sociale media gebeurt.2.

Ik kan uitleggen waar je op moet letten als je online seks wilt hebben.3.

WOORDENLIJST

Grooming
Als een volwassene seksueel contact wil met kinderen of jongeren en contact zoekt via sociale
media.

Porno
Seksplaatjes of filmpjes die je opwinden.

Sexting
Online praten over seks, of sexy foto’s of filmpjes van jezelf sturen.
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HOOFDSTUK 5

Eindopdracht

OPDRACHT 1
Maak een groot woordweb met alle moeilijke woorden uit dit boekje.

Voorbereiden
Bedenk wat je in je woordweb wilt zetten en hoe je dat wilt doen.
Gebruik deze woorden:
• vrijen
• geslachtsorganen
• geslachtsgemeenschap
• veilig vrijen
• soa
• voorbehoedsmiddel
• de pil
• condoom
• spiraaltje
• morning-afterpil
• chlamydia
• gonorroe
• hiv
• geslachtsziekte
• condoom
• zwanger
• gynaecoloog
• dermatoloog
• huisarts
• drempelvrije kliniek
• aanranding
• ongewenste intimiteit
• seksueel misbruik
• incest
• vertrouwenspersoon
• loverboy
• lovergirl
• grooming
• sexting.

Je mag ook plaatjes of tekeningen gebruiken.
Gebruik ook kleuren.
Maak je woordweb eerst in het klad.
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Uitvoeren
Maak je woordweb op een apart blad.

Terugkijken
Laat je woordweb aan de groep zien.
Geef elkaar tops en tips.
Vul de tabel voor jezelf in.

Ik heb het woordweb eerst op een apart blad gemaakt.

Ik heb alle woorden in mijn woordweb gebruikt

Ik heb goede plaatjes of tekeningen gebruikt.

Ik heb kleuren gebruikt.

Mijn woordweb is duidelijk.

Tops:

Tips:

OPDRACHT 2
Je hebt dit boek afgerond.
Praat met je docent.
• Wat kon je eerst nog niet en nu wel?
• Wat wist je eerst nog niet en nu wel?
• Waar lette je eerst nog niet op maar nu wel?
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Knipblad 1

79


