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Betreft: Lesprogramma ‘Sexting & Grooming’  
 
Beste ouders / verzorgers, 
 
In de week van 13 tot en met 17 december zal Qpido het voorlichtingsprogramma ‘Sexting & 
Grooming’ aanbieden aan uw kind(eren). 
 
We zien dat bijna alle jongeren zich op sociale media begeven. Jongeren beleven daar veel plezier 
aan, kunnen experimenteren, maar soms worden zij ook met de minder leuke  kanten van sociale 
media geconfronteerd door bijvoorbeeld (naakt)foto’s of filmpjes die (on)gevraagd worden gemaakt, 
doorgestuurd of ontvangen worden. Soms heeft dit grote gevolgen. 
 
Qpido heeft een de voorlichtingsles ‘Sexting & Grooming’ ontwikkeld, om jongeren meer bewust te 
maken van deze onderwerpen en hoe zij hiermee om kunnen gaan. Er wordt besproken hoe je zo 
veilig mogelijk kunt bewegen op het internet, wat de leuke kanten zijn, wat de risico’s zijn, hoe je 
bijvoorbeeld met ontvangen (naakt)foto’s of filmpjes hoort om te gaan, de strafbaarheid en hoe je 
elkaar kunt steunen als er over de grens wordt gegaan.  
 
Omdat veel kinderen en jongeren zich op het internet begeven, zijn er ook groomers op het internet 
te vinden. Groomers zijn digitale kinderlokkers. Ook mensenhandelaren (loverboys) zoeken veelal 
hun slachtoffers op het internet.  
Er wordt in tijdens de voorlichting ingegaan op wat grooming is, wat groomers doen, hoe je het 
groomen kunt herkennen en dat het belangrijk is om, als je hiermee te maken krijgt, altijd  een ouder 
of andere volwassene vertelt dat er iets speelt, zodat je geholpen kunt worden.  
 
Qpido biedt ook online voorlichting aan ouders / verzorgers over ‘Sexting & Grooming’. We zien dat 
sommige kinderen / jongeren met hun ouders praten over deze onderwerpen en sommige niet. Zelfs 
als er veel over gesproken wordt, kan er altijd nog iets online gebeuren. Tijdens de voorlichting 
wordt er besproken wat de leuke en minder leuke kanten zijn van sociale media, waar je op kunt 
letten als ouder en hoe je zaken bespreekbaar kunt maken. 
 
Op maandagavond 13 december (19.00 – 20.30 uur) wordt er een online informatieavond 
georganiseerd. U kunt zich hiervoor opgeven tot donderdag 9 december door u aan te melden 
bij mevr. Kap, de brugklascoördinator van de Hubertus & Berkhoff, via mailadres: 
a.kap@hubertusberkhoff.vova.nl Zij zal de link met uitnodiging naar u toe mailen. 
 
Veel Amsterdamse scholen, hebben goede ervaringen met het lesprogramma ‘Sexting & Grooming’ 
opgedaan. Wij hopen dat u en uw kind(eren) veel plezier aan deze voorlichting beleven.  
 
Als u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Qpido via bovenstaande gegevens. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Esther Jalink 
Projectleider preventieve programma’s  
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