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/ sociale mediaTekst Peter Teffer Beeld Kwennie Cheng

De nieuwe seksuele voorlichting 

Sociale 
media
de Facebookmoord, het Facebookfeest-drama in Haren. Tieners 
kunnen op verschillende manieren in de problemen komen 
door sociale media. Naast seksuele voorlichting moeten ouders 
eigenlijk ook sociale media voorlichting gaan geven. lastig, als je 
er zelf niet mee bent opgegroeid.

HeT komT NieT vaak 
voor dat rechtszaken tegen 
minderjarigen in het open-
baar plaatshebben. dat 
gebeurde wel met de zaak 

waarbij het 15-jarig meisje Joyce Hau werd 
vermoord nadat een ruzie uit de hand was 
gelopen. Het slachtoffer zou op Facebook 
verhalen over het seksleven van Polly W. 
hebben gepubliceerd. Polly W. en haar 
vriend Wesley c. worden ervan verdacht 
de toen 14-jarige Jinhua k. opdracht te 
hebben gegeven om het meisje begin dit 
jaar te vermoorden. Jinhua is inmiddels 

veroordeeld tot een jaar cel en drie jaar 
jeugd-tbs (waarvan één jaar voorwaarde-
lijk). Het proces tegen Polly en Wesley gaat 
29 oktober verder, en ook de zaak tegen 
Wesley wordt in het openbaar gehouden.
 de arnhemse rechtbank vindt het van 
belang om via het proces ouders te wijzen 
op het gevaar van sociale media. vooral de 
vader van het vermoorde meisje hoopt dat 
ouders en tieners zich meer bewust worden 
van de consequenties van online ruzies. 
moeten ouders echt zo bang zijn voor het 
Facebookgebruik van hun tieners?
 de 15-jarige vmbo-leerling daphne vindt 
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de aandacht voor het 
Facebookgebruik van 
de ruziënde meisjes een 
beetje overdreven. “Ze noemen 
het de ‘Facebookmoord’, alsof 
het de schuld van Facebook 
is”, zegt daphne. Ze komt 
net uit de muziekles op de open 
Schoolgemeenschap Bijlmer in 
amsterdam. Net als veel van haar 
leeftijdsgenoten is ze actief op soci-
ale media als Facebook, Twitter, 
Whatsapp. daphne: “op Twitter heb 
ik alleen goede vrienden. ik hoef niet 
gevolgd te worden door vreemden, die 
blokkeer ik dan. Je hoort zoveel rare 
verhalen. als je twittert: ‘ik ben alleen 
thuis’, dan kunnen ze je komen over-
vallen.” daphne is behoorlijk voorzich-
tig online en let op wat ze tweet of op 
Facebook schrijft. “Geleerd van mijn 
ouders.” ook heeft ze in groep 8 al een 
keer les gehad over veilig internetten.
 Tieners kunnen op verschillende 
manieren in de problemen komen via 
sociale media. een voorbeeld is dat 
iemand naaktfoto’s van zijn vriendje of 
vriendinnetje maakt, en die op internet 
plaatst als de verkering uitgaat. Naast 
ongewenste verspreiding van (naakt)
foto’s is het grootste probleem waar 
tieners op sociale media mee te maken 
krijgen: roddelen of gepest worden. 
“Soms is dat grappenmakerij die niet 
wordt gewaardeerd, of vergeet iemand 
een smiley waardoor de discussie snel 
uit de hand loopt”, zegt Remco Pijpers, 
directeur van de stichting mijn kind 
online.

 Het kan een 
onschuldig plagerijtje 
zijn, zoals Sven (15) wel 

eens heeft meegemaakt. 
“ik was een keer niet uitgelogd 
en toen heeft iemand mijn pro-

fielfoto vervangen door een foto 
van Justin Bieber – aan wie ik een 

hekel heb!” maar soms maken media 
melding van een zeer extreem geval, 
zoals in de verenigde Staten drie jaar 
geleden. Toen werd een 18-jarig meisje 
gepest vanwege een naaktfoto die in 
de rondte ging. dat heeft er vermoede-
lijk aan bijgedragen dat ze zelfmoord 
pleegde.

strafbaar
Het gevaar voor kinderen op internet 
moet echter niet worden overdreven, 
concludeerde het Sociaal en cultureel 
Planbureau vorig jaar. “Jongeren heb-
ben, in tegenstelling tot wat vaak 
gedacht wordt, in beperkte mate te 
maken met internetrisico’s”, aldus het 
rapport Kinderen en internetrisico’s. 
minder dan een kwart van de onder-
vraagde kinderen (9-16) zei porno 
te hebben gezien en 15 procent had 
wel eens seksuele berichten gekre-
gen. minder dan vijf op de honderd 
ondervraagden zei “herhaaldelijk via 
het internet gepest te worden”. maar 
toch, schrijft het ScP: “dat negatieve 
ervaringen beperkt blijven tot een 
klein deel van de jongeren relativeert 
de omvang van de problematiek, maar 
nog niet de eventuele ernst van de 
gevolgen.”

Project x 
in haren

Waar een verkeerd 
vinkje al niet toe kan 
leiden. een meisje uit 
haren had via Facebook 
vrienden uitgenodigd 
voor haar verjaardag op 
21 september, een 
“vriend van een vriend” 
had van de uitnodiging 
vervolgens een open-
baar evenement 
gemaakt. ondanks het 
afgelaste feestje en een 
oproep om niet naar 
haren te komen, kwa-
men er duizenden men-
sen op af. Dat liep uit de 
hand: winkels werden 
geplunderd, auto’s in 
brand gestoken. De Me 
pakte 25 mensen op, 
tien mensen raakten 
gewond. 

in maart verscheen 
de film Project x over 
uit een uit de hand 
gelopen feestje in de 
bioscoop. Sindsdien zijn 
wereldwijd dergelijke 
feesten ontspoord. in 
het amerikaanse 
houston viel daar een 
dode bij. in Duitsland 
kwamen in juni zelfs 
22.500 mensen af op 
een ‘Facebookparty’. De 
Duitse minister ilse aig-
ner opperde na de slag 
bij haren dat Facebook 
de mogelijkheid om een 
evenement openbaar te 
maken of vrienden 
andere vrienden uit te 
laten nodigen als een 
opt-in moet laten wer-
ken en niet als een  
opt-out.

“Je hoort zo veel rare verhalen. Als je  
twittert ‘Ik ben alleen thuis’, dan kunnen  

ze je komen overvallen”  
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Het is dan ook belangrijk dat ouders 
met hun kinderen het gesprek aangaan 
over internetgebruik, zegt Pijpers van 
mijn kind online. de stichting advi-
seert op haar website: ‘Blijf proberen 
om contact te houden, ook al lijkt 
je tiener onbereikbaarder dan ooit.’ 
en dan niet op een beladen ‘papa en 
mama willen even een goed gesprek 
met je voeren’-manier. “Tieners moe-
ten het gevoel krijgen dat praten over 
internetgebruik de normaalste zaak 
van de wereld is. ouders zouden voort-
durend met hun kinderen het onder-
werp moeten aansnijden”, zegt Pijpers.
 als tieners niet meer met hun 
ouders durven te praten, uit angst 
voor straf, dan horen ouders mogelijk 
gevaarlijke voorvallen niet meer. een 
12-jarige leerlinge van de middelbare 
school in de Bijlmer vertelt dat ze een 
keer op haar mobiele telefoon door een 
22-jarige man werd benaderd. Ze vroeg 
de man: “ken ik jou?” de man schreef 
terug: “Nee, maar ik kan je leren ken-

nen.” Het meisje wist zeker dat ze 
met “een pedofiel” had te maken dus 
blokkeerde ze hem. maar de scholiere 
heeft het incident voor zich gehouden. 
“als ik aan mijn moeder vertel dat een 
pedofiel contact met me heeft gezocht, 
dan wordt mijn telefoon meteen afge-
pakt.”

Geen referentiekader
Wat het voor ouders lastig maakt, is dat 
zij de eerste generatie ouders zijn die 
met dergelijke problemen te maken 
hebben. Remco Pijpers: “de ouders 
van nu hebben geen referentiekader. 
Sociale media bestonden nog niet toen 
ze zelf kinderen waren.” Wat ouders 
uit hun jeugd vermoedelijk nog wel 
kennen, is seksuele voorlichting. daar 
kun je het eigenlijk best goed mee ver-
gelijken, zegt Pijpers. “ook bij seksuele 
voorlichting ligt vaak de nadruk op de 
risico’s. Terwijl jongeren ook willen 
weten: hoe moet dat dan en hoe kun je 

het leuk maken. datzelfde geldt voor 
sociale media.” Pijpers adviseert dan 
ook om de onderwerpen internet en 
liefde te combineren, en daar niet te 
lang mee te wachten. 
 Uit recent onderzoek bleek dat in 
de leeftijdsgroep 9 tot 12 jaar maar 
liefst zeven op de tien kinderen in 
Nederland al een profiel op een sociale 
netwerksite heeft. Nederland is daar-
mee koploper van de 25 onderzochte 
europese landen. Pijpers: “eigenlijk 
moet je vroeger dan ooit het gesprek 
over seks beginnen: als ze een jaar of 
8 zijn. en dan niet heel plat meteen 
over porno praten, maar voorzichtig 
vertellen wat je tegen kunt komen op 
internet en hoe je relaties onderhoudt. 
Je moet ze bijvoorbeeld leren dat je 
nee mag zeggen.” 
 verder kan het geen kwaad pubers 
er af en toe aan te herinneren dat som-
mige dingen gewoon strafbaar zijn. Zo 
twitterde een 17-jarige scholier vorig 
jaar: “iedereen gaat dood op het Sint 

maartenscollege in maastricht. daar 
zorg ik morgen voor!!!!” Hij schreef 
ook dat het was bedoeld als ‘test’ om te 
zien wat er zou gebeuren. Het leidde 
ertoe dat hij door de politie werd ver-
hoord en van school werd gestuurd.
 deze jongen wist dat zijn tweets 
voor iedereen te zien waren, maar 
sommige jongere tieners weten niet 
precies wat openbaar is en wat niet. 
Het 12-jarige meisje op de openbare 
Schoolgemeenschap Bijlmer dat ano-
niem wil blijven, had een keer getweet 
dat ze een oudere vrouw een klap had 
gegeven. Haar moeder kwam erachter. 
“ik schrok me rot. ik wist niet dat ze 
mensen kende die mijn tweets konden 
lezen!” ook vertelt de scholiere dat ze 
boos was geworden op een ander meis-
je dat haar ‘zomaar’ had geretweet. “Je 
kan toch alleen iemand retweeten als 
je die persoon volgt?” Haar klasgenoot 
omar (13) weet wel beter: dat kan ook 
bij mensen die je niet volgt. 

› Praat regelmatig 
met je kinderen over 
sociale media. Doe 
dat tussendoor, op een 
ontspannen manier, 
bijvoorbeeld tijdens de 
afwas of het autorij-
den. Zeker als het over 
seks of relaties gaat, 
praat het soms mak-
kelijker als je elkaar 
niet aankijkt tijdens 
het gesprek.

› Vraag je kind of hij 
of zij ‘vrienden’ wil 
worden op Facebook, 

of je je kind mag vol-
gen op Twitter, et 
cetera. Maar wees 
niet beledigd als het 
kind je afwijst. Bespio-
neren geeft alleen het 
gevoel dat je hen niet 
vertrouwt.

› Leg uit dat op inter-
net niet alles is wat 
het lijkt. Zoals hyves 
op zijn website schrijft: 
‘wat gepresenteerd 
wordt als echt, kan 
een verzinsel zijn. Wie 
zich voordoet als 

vrouw kan een man 
zijn. Wie zich voordoet 
als kind kan een vol-
wassene zijn.’

› Spreek af hoe lang 
je kind per dag de 
computer mag 
gebruiken. ‘hoe lang 
en vaak een kind 
media mag gebruiken 
is vooral een kwestie 
van zelf uitproberen en 
het gezonde verstand 
gebruiken’, meldt de 
website Digibewust.

› Besef dat internet 
niet alleen maar Een 
Groot Gevaar is. Soci-
ale media kunnen ook 
een positieve bijdrage 
bieden aan de ontwik-
keling van je kind. Door 
te zeggen dat op 
hyves of Facebook zit-
ten ‘zonde van de tijd 
is’, diskwalificeer je ook 
relaties die ze hebben 
met vrienden.

› Stel vragen aan je 
kinderen over sociale 
media en schaam je er 

niet voor dat zij handi-
ger zijn met de com-
puter dan jij. 

› Online en offline 
zijn voor de meeste 
kinderen geen aparte 
werelden meer. Ze 
kennen immers niet 
anders. Leg ze daarom 
ook uit dat wat je offli-
ne niet zou doen, je 
online meestal beter 
ook kunt laten. 

› Denk na voordat je 
iets online deelt. 
Facebook adviseert 
zelf op zijn website: 
‘het kan voorkomen 
dat je je een keer laat 
meeslepen en iets 
schrijft of doet wat op 
dat moment grappig 
leek. Maar onthoud 
dat wat je zegt, een 
ander echt pijn kan 
doen of tegenreacties 
kan opleveren.’

› Denk na voordat je 
een foto online zet, 

of zelfs naar iemand 
persoonlijk stuurt. 
ook dan kan die 
ander zo’n foto nog 
digitaal verspreiden. 
Mag die foto ook in de 
schoolkrant? Zo nee, 
verstuur hem dan ook 
niet via internet.

› Schrijf op openbare 
gedeeltes van sociale 
media niet te gedetail-
leerd over waar je 
bent of wat je adres 
of telefoonnummer 
is.

› Accepteer alleen 
verzoeken van men-
sen die je kent. als je 
iemand online hebt 
ontmoet, maak dan 
nooit een afspraak in 
je eentje maar neem 
een vriend(in) mee. 
Spreek dan af in een 
openbare ruimte en 
laat iemand weten dat 
je daar heen gaat.

› Alle sociale media 
hebben privacy-
instellingen, waarin je 
kunt aangeven wie 

welke berichten kun-
nen lezen. Vraag even-
tueel hulp aan je 
ouders, een docent of 
oudere broer/zus.

› Als iemand je via 
internet pest of 
stalkt, sla dan de 
berichten op als 
‘bewijsmateriaal’. 
Schakel je ouders of 
een docent in als je 
vindt dat iemand te 
ver gaat en niet 
ophoudt.

› je ouders worden 
soms door kranten of 
tv-programma’s 
nodeloos bang 
gemaakt. Hou ze op 
de hoogte van de 
leuke dingen die je 
dankzij sociale 
media meemaakt en 
laat ze merken dat  
je je zorgvuldig 
gedraagt.

“Als ik aan mijn 
 moeder vertel 
dat een pedofiel 
contact met me 

heeft gezocht, dan 
wordt mijn telefoon 

meteen afgepakt.” 

“Ik schrok me 
rot. Ik wist niet 
dat mijn moeder 
mensen kende die 

mijn tweets konden 
lezen!”  

tiPS Voor ouDerS tiPS Voor tienerS


