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Methode

Kwantitatief online onderzoek: de 

respondenten zijn uitgenodigd via e-mail. De 

online vragenlijst bestond uit 28 vragen

Periode

11 – 19 januari 2016

Respons

Bron: EUpanel & 

partnerpanel

Netto steekproef: 743

Doel onderzoek

Op 9 februari aanstaande is het Safer 

Internet Day. De dag waarop in heel 

Europa maar ook in andere landen van de 

wereld aandacht is voor het onderwerp een 

veiliger en beter internet.

ECP zal deze dag een symposium 

organiseren over jongeren, seks en 

internet voor jeugdhulpverleners.

Doel van de dag is kennis opdoen over de 

seksuele moraal van jongeren en hoe 

internet daarbij een rol speelt. Daarnaast 

ook antwoord op de vraag: Wat is er nu 

normaal en wat niet en hoe ga ik daar met 

jongeren over in gesprek?
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Achtergrond onderzoek

Doelgroep

De onderzoeksdoelgroep bestaat uit 

Nederlandse jongeren van 14-18 jaar.

Dit onderzoek is opgezet met het doel: 

media-aandacht te genereren voor Safer 

Internet Day. De volgende 

vraagonderwerpen zijn in het onderzoek 

naar voren gekomen:

- Online seksuele moraal van jongeren:

- Privacy/wachtwoorden,

- Sexting

- Houding en kennis met betrekking tot 

voorlichting



Voorlichten & 
informeren

Sexy foto’s/filmpjes 
delen & versturen

Privacy & 
wachtwoorden
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Samenvatting

Internet biedt jongeren meer ruimte en vrijheid voor ‘sexy contact’. Bijna een kwart vindt ‘sexy 

contact’ bij deze tijd horen en 1 op de 5 jongeren voelt zich online vrijer om sexy contact te 

hebben. Bijna een derde van de jongeren flirt/flowt online en ruim 1 op de 10 heeft wel eens 

een afspraakje gemaakt via apps of internet.

Ruim de helft van de jongeren heeft ervaring met het ontvangen, versturen of delen van sexy 

foto’s en/of filmpjes. Bijna een derde heeft wel eens zo’n foto of filmpje van een ander gezien of 

toegestuurd gekregen. Een kwart ontvangt wel eens sexy media die iemand specifiek voor hem 

of haar gemaakt heeft. Ongeveer 1 op de 8 jongeren heeft wel eens een sexy foto/filmpje van 

zichzelf verstuurd.

Online sexy contact 

Bijna alle jongeren gebruiken sociale media, maar niet iedereen let daarbij op de striktheid van 

de privacy-instelling en wachtwoorden. Ruim de helft van de jongeren deelt zijn of haar 

wachtwoorden. Dit betreft vooral wachtwoorden van hun devices, zoals laptop, tablet en 

smartphone.

De meeste jongeren geven aan voorlichting te hebben gehad over mogelijke gevolgen/gevaren 

van het (online) delen van sexy foto’s/filmpjes/berichten. Een derde zou graag hierover extra 

informatie willen ontvangen. Jongeren zien een grote rol voor ouders en scholen/leraren (door 

het inzetten van ervaringsdeskundigen) om jongeren te informeren over de gevolgen van het 

versturen of doorsturen van sexy (naakt) foto’s of filmpjes.

Verantwoordelijkheid 
& aansprakelijkheid

Bijna drie kwart vindt het onverstandig om sexy foto’s/filmpjes van zichzelf op de telefoon te 

hebben staan. De helft vindt dat met duidelijke afspraken ervan uit kan worden gegaan dat de 

foto’s/filmpjes niet door de ontvanger doorgestuurd worden. Ruim 70% van de jongeren denkt dat 

het doorsturen verminderd wanneer men bewust is van eventuele vervelende gevolgen. Ongeveer 

de helft verwacht dat het zin heeft om de doorstuurder op zijn/haar gedrag aan te spreken.
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Resultaten
PR onderzoek Safer Internet Day
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Bijna alle jongeren gebruiken sociale media, maar niet iedereen let 

daarbij op de striktheid van de privacy-instelling en wachtwoorden.
Bij Facebook worden de privacy-instellingen het vaakst aangepast, dezelfde wachtwoorden 

worden door twee derde van de jongeren voor meerdere of alle accounts gebruikt.

Q: Van welke social mediakanalen maak jij gebruik? | Alle respondenten n= 743
Q: Staan je profielen open of heb je ze afgeschermd? | Respondenten die social media gebruiken n= 738
Q: Heb je voor elke social mediakanaal of online dienst (e-mail, websites, webwinkels, etc.) een apart wachtwoord? | Alle 
respondenten n= 743

97%

85%

67%

63%

30%

10%

10%

1%

12%

1%

WhatsApp

Facebook

Snapchat

Instagram

Twitter

Tinder

LinkedIn

Happn

Anders

Ik gebruik geen

social media

38%

40%

21%

25%

20%

16%

16%

54%

25%

37%

33%

32%

25%

22%

6%

33%

29%

28%

40%

40%

45%

2%

3%

13%

14%

8%

20%

17%

Facebook

(n=628)

Instagram

(n=468)

Whatsapp

(n=722)

Snapchat

(n=497)

Twitter

(n=223)

Tinder

(n=77)

LinkedIn

(n=76)

Privacy-instellingen zo scherp mogelijk aangepast

Gedeeltelijk aangepast

Niets aan gedaan

Weet niet

Instelling privacy social media

16% 19% 59% 6%

Ja, totaal verschillende wachtwoorden voor ieder account

Ja, wachtwoorden verschillen niet veel van elkaar

Nee, sommige wachtwoorden voor meerdere accounts

Nee, voor alle accounts hetzelfde wachtwoord

Gebruik social media

Gebruik wachtwoorden



19%

32%

21%

19%

15%

2%

6%

41%

8%
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Ruim de helft van de jongeren deelt wachtwoorden. Dit zijn vooral 

wachtwoorden van hun devices, zoals laptop, tablet en smartphone.
Daarnaast is bij 1 op de 5 jongeren het wachtwoord van de email bekend bij de 

ouders/verzorgers.

Q: Kun je hieronder per stelling aangeven met wie jij je wachtwoorden deelt? | Alle respondenten n= 743

Delen wachtwoorden

Social media

8%

8%

6%

5%

1%

1%

0%

77%

2%

Ouders/ verzorgers

Beste vriend of vriendin

Vriendje/ vriendinnetje

(verkering)

Broer(s)/ zus(sen)

Overige Vrienden/

vriendinnen

Overige personen

Klasgenoten

Niemand

N.v.t.

Email Overige websites
Laptop/computer
/tablet Smartphone

21%

4%

4%

6%

1%

1%

0%

70%

2%

7%

5%

4%

3%

2%

1%

1%

78%

7%

35%

14%

14%

20%

5%

2%

2%

45%

4%
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Ongeveer 40% van de jongeren is bekend met foto’s of filmpjes van 

leeftijdsgenoten om aandacht te trekken, een ander voor schut te 

zetten of nare kettingberichten.
De meeste jongeren zeggen deze nare kettingberichten niet door te sturen.

Q: Welke van de onderstaande dingen heb je wel eens meegemaakt op social media of via andere manieren zoals mail of WhatsApp?| Alle 
respondenten n= 743
Q: Je hebt zojuist aangegeven wel eens nare kettingbrieven te ontvangen waarin je wordt gedwongen deze door te sturen. 
Vanwege welke redenen stuur je deze door? | Respondenten die kettingbrieven hebben ontvangen n=299

45%

40%

40%

14%

14%

6%

3%

26%

Leeftijdsgenoten die op een

domme/opmerkelijke manier aandacht

trekken op een foto/in het filmpje

Nare kettingberichten ontvangen waarin 

ik ‘gedwongen’ word om deze door te 

sturen

Bericht/foto/filmpje waarin iemand

anders voor schut wordt gezet/gepest

wordt

Discriminerende of bedreigende

berichten ontvangen van iemand die ik

ken

Discriminerende of bedreigende

berichten ontvangen van iemand die ik

niet ken

Bericht/foto/filmpje waarin ikzelf voor

schut word gezet/gepest word

Anders

Geen van bovenstaande

Doorsturen kettingbrievenErvaringen op social media/internet

90%

4%

3%

1%

2%

Ik stuur dit soort

kettingberichten nooit door

Ik ben bang voor de

gevolgen als ik dit niet doe

Ik denk er niet over na en ik

stuur het gewoon door

Ik vind het leuk om anderen

deze kettingberichten door te

sturen

Anders
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Bijna een derde van de jongeren flirt/flowt online en ruim 1 op de 10 

heeft wel eens een afspraakje gemaakt via apps of internet.
Bijna een kwart vindt ‘sexy contact’ bij deze tijd horen en 20% voelt zich online vrijer

om sexy contact te hebben, vergeleken met offline.

Q: Wanneer vind jij een foto of filmpje sexy?| Alle respondenten n= 743
Q: Welke van onderstaande dingen heb je wel eens gedaan? | Alle respondenten n= 743

54%

48%

39%

31%

27%

22%

11%

22%

Als de persoon een ontbloot

bovenlichaam heeft

Als de persoon alleen nog

ondergoed aanheeft

Als de persoon helemaal naakt is

Als je bij een meisje in haar shirt

kunt kijken

Als de persoon zeer strakke

kleding draagt

Als de persoon verleidelijk in de

camera kijkt (of duckface)

Als de persoon een vinger of

ander voorwerp in de mond heeft

Anders

Sexy contact/berichtenBegrip ‘sexy’ foto

31%

13%

12%

7%

5%

1%

59%

Online flowen/flirten

Afspraakjes maken via online apps of

internet (zoals Tinder/Happn)

Sexy berichten delen

Sexy contact via een webcam

Sexy (naakt)foto’s/filmpjes van 

iemand doorgestuurd

Anders

Geen van deze

3%

3%

17%

21%

14%

24%

16%

20%

33%

27%

16%

6%

Op internet voel ik mij anoniem en vrijer om

sexy contact met anderen te hebben dan offline

Sexy contact via internet/social media hoort bij

deze tijd.

Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens N.v.t.

‘Sexy contact’ via internet



11%

17%

33%

39%

Wekelijks Maandelijks Een paar keer per jaar Bijna nooit

5%

17%

38%

42%

5%
11%

31%53%

10%

18%

23%

49%
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Ruim de helft van de jongeren heeft ervaring met het ontvangen, 

versturen of delen van sexy foto’s en of filmpjes.
Bijna een derde heeft wel eens een sexy foto/filmpje van een ander gezien of toegestuurd 

gekregen. Een kwart ontvangt wel eens sexy foto’s/filmpjes die iemand specifiek voor hem of 
haar gemaakt heeft.

Q: Heb je wel eens een sexy foto of filmpje gedeeld/ontvangen? | Alle respondenten n= 743
Q: Kun je aangeven hoe vaak deze gebeurtenissen voorkomen? | Respondenten die wel eens een sexy foto/filmpje gedeeld, 
verstuurd en/of ontvangen hebben n = 412

Delen, ontvangen & doorsturen

(n=89)

Ik deel een sexy 
foto/filmpje van 

mezelf

(n=175)

Ik ontvang een sexy 
foto/filmpje van iemand 

die deze van zichzelf voor 
mij heeft gemaakt

(n=52)

Ik stuur een sexy 
foto/filmpje van 

iemand anders door

(n=222)

Ik ontvang een sexy 
foto/filmpje van iemand 

die de foto/filmpje van een 
ander heeft doorgestuurd

(n=224)

Iemand heeft me een sexy 
foto/filmpje van een ander 

op de mobiel/computer 
aan me laten zien

30% 30% 24% 12% 7%

45%
Ik heb geen van 
deze situaties 
meegemaakt

6%
6%

25%

64%
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Een kwart van de jongeren zou een sexy foto van zichzelf kunnen 

versturen in een relatie langer dan een jaar.
Een derde van de jongeren die een sexy foto/filmpje verstuurd heeft kan niet met 

zekerheid zeggen dat deze niet is uitgelekt.

Q: Je hebt aangegeven dat je wel eens een sexy foto/filmpje van jezelf hebt gedeeld. Met wie heb je deze foto/filmpje gedeeld? | 
Respondenten die wel eens  een sexy foto/filmpje van zichzelf verstuurd hebben n= 89
Q: Heb je wel eens meegemaakt dat een door jou gemaakte en verstuurde sexy foto/filmpje uitlekte? | Respondenten die wel eens  een sexy 
foto/filmpje van zichzelf verstuurd hebben n= 89
Q: Aan wie of in welk geval zou je een sexy (naakt)foto versturen van jezelf? | Alle respondenten n=743

69%

39%

36%

18%

10%

8%

5%

1%

Degene met wie ik op dat moment

een relatie had

Degene met wie ik op dat moment

aan het daten was

Degene met wie ik op dat moment

aan het flowen/flirten was

Iemand die ik via internet ken

Onbekenden (via bijvoorbeeld

websites zoals een online forum)

Iemand uit mijn vriendengroep

Klasgenoten

Anders

Intentie versturen sexy fotoDelen sexy foto/filmpje (12%)

24%

12%

9%

5%

2%

1%

2%

70%

Binnen een vaste relatie van

langer dan een jaar

Binnen een vaste relatie van

korter dan een jaar

Als de foto anoniem is (zonder

persoonlijke kenmerken zoals

gezicht, omgeving, etc.)

Als je degene naar wie je de

foto stuurt persoonlijk kent

Als je vrienden bent met

degene naar wie je de foto

stuurt

Als je vrienden bent op social

media met degene naar wie

je de foto stuurt

Anders

Ik zou nooit een naaktfoto van

mezelf versturen

10%

5%

18%

67%

Ja, zeker weten

Ik denk het wel, maar weet het niet zeker

Ik denk het niet, maar weet het niet zeker

Nee

Kans uitlekken



12

Sexy content die jongeren toegestuurd/te zien krijgen van iemand anders 

dan de maker, komt met name van overige vrienden en klasgenoten.
Bij een kwart van de jongeren die sexy foto’s/filmpjes ontvangen van de maker, 

gaat het om iemand die zij enkel van internet kennen.

Q: Kun je hieronder per stelling aangeven met wie jij je wachtwoorden deelt? | Alle respondenten n= 743

Vervolgactiviteiten sexy foto/filmpje 

5%

29%

56%

57%

6%

8%

4%

Mijn vriendje/vriendinnetje

(verkering)

Mijn beste vriend of

vriendin

Overige vriend/vriendin

Klasgenoot

Alleen online

Onbekende

Anders

(n=175)

Ik ontvang een sexy 
foto/filmpje van iemand 

die deze van zichzelf voor 
mij heeft gemaakt

24%
(n=316)

Ik heb een sexy foto/filmpje 
gezien/ontvangen van iemand 
anders dan de maker van de 

foto/filmpje.

43%
(n=52)

Ik stuur een sexy 
foto/filmpje van 

iemand anders door

7%

56%

14%

20%

10%

27%

18%

3%

10%

67%

44%

33%

6%

10%

12%

Wie is doorstuurder/toner Wie is verstuurder Aan wie verstuurd

! Lage n



Q: Je hebt aangegeven dat je wel eens een sexy (naakt)foto/filmpje doorgestuurd hebt gekregen van iemand die zelf niet de maker 
was van de foto of het filmpje. Wat heb je er toen mee gedaan? | n=222
Q: Je hebt aangegeven dat je nog nooit een sexy (naakt)foto/filmpje doorgestuurd gekregen hebt van iemand die zelf niet de 
maker was van de foto of het filmpje. Stel dat dit wel gebeurt, wat zou je dan doen? | n=521
Q: Je hebt aangegeven dat indien je een sexy (naakt)foto/filmpje doorgestuurd hebt gekregen van iemand anders dan de maker, 
je de persoon die de foto doorstuurde hierop niet aanspreekt/zal aanspreken. Kun je uitleggen wat de belangrijkste reden is dat je 
de verspreider hier niet op aanspreekt? | n=452

8%

69%

9%

9%

15%

8%

26%

46%

50%

Anders

Niets

Doorsturen naar anderen

Vertellen aan degene op de foto of

filmpje

Degene die de foto of filmpje naar je

heeft doorgestuurd hierop

aangespreken

Verwachte actie (jongeren die

situatie niet hebben meegemaakt)

Uitgevoerde actie (jongeren die

situatie hebben meegemaakt)
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De helft verwacht de doorstuurder aan te spreken op zijn/haar 

gedrag, 15% heeft werkelijk zo gehandeld.
Ruim een kwart spreekt de doorstuurder niet aan, omdat de verantwoordelijkheid volgens 

hen bij de maker van de foto/het filmpje ligt.

Uitgevoerde & verwachte actie na ontvangen 
sexy foto/filmpje van doorstuurder

Reden niet aanspreken doorstuurder

27%

16%

6%

24%

27%

Dan had de maker van de foto/filmpje het

niet moeten sturen

Ik durf de verspreider hier niet op aan te

spreken

Iedereen stuurt het door, dat hoort erbij

Weet ik niet

Anders

• ‘Ik doe dat pas na overleg met anderen. Misschien schakel ik 
in een keer iemand anders in met meer autoriteit.’

• ‘Het zou geen nut hebben.’
• ‘De verspreider weet toch al dat wat hij doet fout is’.
• ‘De verspreider weet al dat hij/zij fout zit.’
• ‘Ik wil eerst achtergrond informatie weten voordat ik ga 

oordelen.’



Top 2 
box
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Bijna drie kwart vindt het onverstandig om sexy foto’s/filmpjes van 

zichzelf op de telefoon te hebben staan.
Toch vindt de meerderheid van de jongeren dat men met duidelijke afspraken en vertrouwen 

binnen een relatie ervan uit kan gaan dat de foto’s/filmpjes niet gedeeld worden.

Q: In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen? | n=747

Stellingen over versturen

10%

19%

31%

42%

21%

34%

36%

30%

26%

19%

13%

16%

24%

18%

14%

8%

19%

11%

6%

4%

Als maker van een sexy foto of naaktfoto of filmpje

vraag je erom dat deze foto verspreid wordt.

Als je een sexy foto/filmpje van jezelf verstuurt en

maakt duidelijke afspraken met de ontvanger, moet je

daarop kunnen vertrouwen.

Als je een sexy foto/filmpje deelt met je relatie (vriendje

of vriendin) moet je ervanuit kunnen gaan dat hij/zij

deze niet deelt met anderen.

Je moet gewoon geen sexy foto's/filmpjes van jezelf

delen of op je telefoon hebben staan.

Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens

20%

29%

43%

12%

Bottom 
2 box

67%

52%

31%

72%
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Ruim 70% van de jongeren denkt dat doorsturen afneemt 

wanneer men bewust is van eventuele vervelende gevolgen.
Ongeveer de helft geeft aan dat het zin heeft om de doorstuurder op zijn/haar 

gedrag aan te spreken, bijna twee derde geeft aan dit ook te durven.

Q: In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen? | n=747

Stellingen over doorsturen

3%

14%

23%

28%

35%

10%

35%

38%

34%

37%

25%

28%

25%

26%

21%

37%

18%

12%

9%

6%

25%

5%

3%

3%

2%

Ik zal nooit iemand die een naaktfoto/filmpje van iemand

doorstuurt aanspreken om dat niet meer te doen. Dat durf

ik niet.

Het aanspreken van iemand die een sexy

(naakt)foto/filmpje van iemand anders doorstuurt heeft zin.

Als je een naaktfoto van iemand doorgestuurd krijgt in je

WhatsApp groep dan moet je gezamenlijk optreden tegen

degene die de foto doorstuurt.

Iemand die een sexy of naaktfoto of ander vervelend beeld

van iemand anders doorstuurt waarvan dat niet de

bedoeling is, is sowieso een eikel/bitch.

Als je eenmaal weet wat de vervelende gevolgen zijn van

het doorsturen van een sexy of naaktfoto of filmpje voor

degene die op de foto/filmpje staat, dan doe je dat in het

vervolg niet meer.

Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens

Bottom 
2 box

12%

14%

23%

62%

8%

Top 2 
box

63%

61%

49%

14%

72%



45%

44%

37%

31%

28%

16%

15%

9%

3%

Ervaringsdeskundige

School

Filmpje

Schriftelijk (bv. folder)

Organisatie van buitenaf

App

Online minicursus

Ouders/verzorgers

Anders

48%

39%

25%

3%

3%

22%

9%

Op school

Via televisie/internet

Van mijn ouders

Van de politie

Anders

Nee

Weet ik niet (meer)
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De meerderheid van de jongeren heeft voorlichting gehad over het 

delen van sexy foto’s/filmpjes/berichten.
Dit heeft voornamelijk via school, televisie/internet of via de ouders plaatsgevonden. 

Een derde geeft aan behoefte te hebben aan verdere informatie. 

Q: Heb je ooit voorlichting gehad over de mogelijke gevolgen/gevaren van het (online) delen van sexy foto’s/filmpjes/berichten? | n=747
Q: Wat zou je nog willen weten over dit onderwerp? | n=747
Q: Je hebt aangegeven meer te willen weten, waar zou je deze informatie vandaan willen krijgen? | n=252

Voorlichting gehad

Behoefte verdere informatie

Voorkeur informatiebron

18%

18%

15%

1%

66%

Weten hoe ik het best kan reageren als ik

zelf foto/filmpje/bericht doorgestuurd krijg

Weten wat ik moet doen als

foto/filmpje/bericht van mijzelf uitlekt

Weten hoe ik mijzelf online beter kan

beschermen

Anders

Niets



21%

10%

69%

Ik weet al wat ik zou doen

Anders

Het gebeurt eigenlijk nooit

17

De meeste jongeren geven aan dat ze bijna nooit sexy media 

doorgestuurd krijgen of dat sexy media van henzelf uitlekt.
Dit is voor deze jongeren de reden om geen behoefte aan aanvullende informatie te hebben. 

Enkele jongeren geven aan zelf te weten wat te doen, het nooit zelf te zouden doen of van de 
ervaring te hebben geleerd. 

Q: Je hebt aangegeven dat je geen informatie nodig hebt over hoe te handelen wanneer je een foto doorgestuurd krijgt of 
een foto van jou uitlekt. Wat is de belangrijkste reden daarvoor? | n=495

Toelichting geen informatiebehoefte

• ‘De persoon die doorstuurt aanspreken en de persoon die hierop te zien 
is informeren.’

• ‘Ik maak geen foto van mezelf en als ik er een krijg bekijk ik hem ff en 
verwijder hem daarna.’

• ‘Diegene erop aanspreken en laten weten aan degene die erop staat. 
Eventueel aanraden om aan de politie aan te geven.’

• ‘Ik zou zelf geen foto sturen, dus lekt het niet uit. En als ik er een krijg 
doe ik er niks mee.’

• ‘Zorgen dat het niet verder verspreid wordt.’
• ‘Dit niet doen en anders naar mijn ouders gaan.’

• ‘Er zal nooit een foto van mij uitlekken en ik ben goed voorgelicht.’
• ‘Ik ben ondertussen wel verstandig genoeg om het gewoon niet te doen.’
• ‘Van de vorige keer heb ik genoeg geleerd.’
• ‘Je bent gek al maak je zo'n foto. Degene die het wel doen moeten maar 

leren leven met de consequenties.’
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Voorkeur voor voorlichting vanuit meerdere hoeken.
Drie kwart van de jongeren vindt dat de grootste verantwoordelijkheid bij de 

ouders/verzorgers ligt. Bijna twee derde ziet ook een rol voor leraren. Slechts een klein deel 
(6%) vindt dat volwassenen zich helemaal niet moeten bezighouden met voorlichting over 

gevolgen van het versturen of doorsturen van sexy media.

Q: Vind je dat volwassenen zich moeten bezighouden met het informeren van jongeren over gevolgen van het versturen of doorsturen van 
sexy (naakt)foto’s of filmpjes? Ja, dit is een taak voor… | Alle respondenten n=747
Q: Kun je je antwoord toelichten? | n=462

74%

64%

41%

26%

3%

6%

Ouders/verzorgers

Leraren

Overheid

Politie

Anders

Nee

• ‘Als jongere weet je vaak wel van de gevaren, maar ik denk 
dat je er door ouders/leraren extra van bewust gemaakt 
moet worden.’

• ‘Aanpak vanuit eigenlijk alle hoeken van de samenleving 
(overheid, politie, leraren enz.) schrikt het meest af.’

• ‘Bijvoorbeeld als je bij biologie seksuele voorlichting krijgt, 
ook dit onderwerp aanstippen. Of bij maatschappijleer.’

• ‘Dit is niet de taak van politie. Die hebben wel wat beters te 
doen. School is de ideale plaats om voorlichtingen te geven. 
Met je ouders kun je persoonlijke gesprekken hierover 
hebben.’

• ‘Het hoort bij algemene opvoeding door ouders.’
• ‘Ouders moeten zelf voorlichten, overheid moet mensen 

cursussen aanbieden en leraren moeten in de les bespreken.’
• ‘Met je ouders is het nogal ongemakkelijk en als een lerares 

het vertelt zijn mensen denk ik opener en eerlijker.’
• ‘Leraren worden vaak niet serieus genomen door veel 

leerlingen, en hetzelfde geldt voor ouders/verzorgers.’

Quotes toelichting rol volwassenenVoorkeur informatiebron
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