Informatie oudervoorlichting, jongeren & seksualiteit
Filmpjes:
Tea consent (Nederlands)
https://www.youtube.com/watch?v=HGa -Js_-p5w&t=14s
Consent for kids
https://www.youtube.com/watch?v=h3nhM9UlJjc
Lichamelijke ontwikkeling meisjes in de puberteit:
https://www.youtube.com/watch?v=-tiNLVgsZWs
Lichamelijke ontwikkeling jongens in de puberteit:
https://www.youtube.com/watch?v=NzO_h94155g
Mooiste chick van het web: Over ‘sexting & grooming’ online
https://www.youtube.com/watch?v=CY9-Ql4UvIU&t=3s
Youtube kanaal ‘samen flink’: Social Media problemen worden besproken
https://www.youtube.com/channel/UCEnnqKT6sySiswaUDxr0TEQ
Kinderen en jongeren die goede seksuele vorming krijgen:
 Stellen de eerste keer langer uit;
 Kennen een positievere seksuele beeldvorming en beleving;
 Hebben minder bedpartners;
 Vertonen verminderd risicogedrag;
 Beleven meer plezier aan seks;
 Hebben minder kans slachtoffer te worden van seksueel misbruik dan
kinderen en jongeren die weinig tot geen seksuele opvoeding kregen.
10 tips voor seksuele opvoeding
1. Je bent zelf het voorbeeld
2. Je hoeft niet alles te weten
3. Gebruik bijv. een tv-programma als aanleiding voor een gesprek.
4. Creëer een situatie waarin je elkaar niet direct hoeft aan te kijken.
5. Gebruik boeken, brochures en plaatjes. Juist bij LVB-ers zal beeldmateriaal
helpen.
6. Moedig kinderen aan een eigen mening te hebben
7. Respecteer dat kinderen behoefte hebben aan een beetje zelfstandigheid en
privacy
8. Gebruik alleen humor als zij het begrijpen.
9. Probeer op de hoogte te blijven van waar het kind naar kijkt op tv en internet
10. Laat merken dat je om het kind geeft

Internet gebruik bij LVB jongeren
To do:
 Wat is het ontwikkelingsniveau van de jongere
 Vraag hoe het op internet was
 Stel vragen als: ‘’Hoe weet je dat hij een vriend is?’’, ‘’Wat doe je met
vrienden?’’, ‘’Hoe voelt het om..?’’
 Geef een realistisch beeld van seksualiteit
 Maak een protocol zodat je weet wie welke verantwoordelijkheid heeft en
wanneer een jongere consequenties krijgt.
 Kijk op Youtube kanaal ‘samen flink’
Sexting:
 Kinderporno: produceren, versturen en in bezit zijn van seksueel getint
beeldmateriaal van minderjarigen (dus onder de 18 jaar)
 4 jaar gevangenisstraf
 Boete E 78.000, Aantekening zedenmisdrijf
 Indien 18+, kan men enkel veroordeeld worden voor smaad
Handelen bij ‘sexting & grooming’









Geef voorlichting over veilig en bewust gebruik van sociale media
Ga in gesprek met kind/jongere. Veroordeel niet, maar steun en luister.
Blijf rustig, onderzoek en normaliseer indien mogelijk.
Stel iedereen die het moet weten op de hoogte.
Bespreek met betrokkenen wie wat doet.
Probeer het materiaal van internet te krijgen en laat de bij sexting betrokkenen
het materiaal verwijderen.
Neem contact op met de (zeden)politie (al is het alleen maar voor consult).
Meld in overleg bij Meldpunt Kinderporno. www.helpwanted.nl
Zet hulp in bij GGD/Qpido als dit nodig is voor zowel slachtoffer als dader.

Links:
De commissie Samson
Seksueel misbruik van kwetsbare kinderen die juist beschermd moeten worden. Het
is moeilijk voor te stellen. De laatste jaren zijn verschillende zeer ernstige verhalen
naar buiten gekomen. In april 2010 besloten de ministers voor Jeugd en Gezin en
van Justitie onderzoek te laten doen naar mogelijke signalen van seksueel misbruik
van minderjarigen die op gezag van de overheid in instellingen of pleeggezinnen
waren geplaatst.
Voor het hele rapport:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2014/02/06/rapport-commissiesamson-omringd-door-zorg-toch-niet-veilig
Commissie Azough
Er moet een integrale aanpak komen gericht op preventie, herkenning en opvang
van slachtoffers van loverboys. Daarvoor pleit de commissie Azough in een actieplan
dat vandaag wordt aangeboden aan staatssecretaris Van Rijn (VWS). Gemeenten
moeten een belangrijke rol spelen in deze aanpak.
Een loverboy begint een relatie met een meisje, meestal met als doel haar tot
prostitutie te dwingen. Jeugdzorgorganisaties zijn al langere tijd bezig de hulp te
intensiveren en de registratie van slachtoffers te verbeteren.
Voor het hele rapport:
http://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Actieplan-Hun-verleden-is-niet-huntoekomst.pdf
Vlaggensysteem
https://www.movisie.nl/esi/vlaggensysteem?gclid=CP6jrpb11dICFYU4GwodtXIOmw

Voor hulp en advies:
Info@qpido.nl
06-29338064
www.qpido.nl

