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Naam:
Opdracht 1

Bedenk samen met je buurman/buurvrouw tips om grooming te voorkomen.

1. 

2. 

3. 

Opdracht 2

Lees onderstaande artikelen en bespreek samen met je groepje de vragen. Noteer de antwoorden.

Bijlage 1

Pornoverslaafde randt 
minderjarige aan in Hasselt

FOTO: GOOGLE STREET VIEW 

HOUTHALEN-HELCHTEREN / HASSELT - Een 36-jarige man 

uit Houthalen-Helchteren hangt een straf van 10 maanden cel 

boven het hoofd voor de aanranding van een minderjarig meisje 

in Hasselt. Daarnaast zijn op zijn computer 60 kinderpornografi-

sche afbeeldingen gevonden. 

Naar: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160513_02288072

→  Ga verder op volgende pagina

Ankie (28): ‘Ik raakte op mijn 
twaafde verslaafd aan porno‘

De meeste meisjes schrikken als ze pornografie zien voor het eerst, maar 

Ankie niet. Haar verslaving begon toen ze een keertje midden in de nacht 

haar laptop aanzette en terecht kwam bij een pornovideo. Ze raakte ver-

slaafd aan het kijken naar de pikante beelden. Als kind werd ze vaak gepest 

vanwege haar figuur. Porno kijken werd haar uitlaatklep. Hoe ouder ze 

werd, hoe heftiger het materiaal ...

VO 1/2 VMBO GT | INTIEME MEDIA |  LES 4 →  Ga verder op volgende pagina



VO 1/2 VMBO GT | INTIEME MEDIA |  LES 4

Vragen

1. Het eerste artikel gaat over een pornoverslaafde die iemand onder de 18 jaar aanrandt (aanranden = dwin-
gen tot ongewenst lichamelijk contact). Wat is pornoverslaving eigenlijk? 

2. Word jij wel eens (ongewenst) geconfronteerd met pornografische beelden?

Zo ja, hoe en waar was dat?

Hoe was jouw reactie toen je dit zag?

3. Ankie raakte op haar 12e al verslaafd aan pornografie. Wat had haar kunnen helpen om dit te voorkomen?

4. Stel, je weet dat iemand (weleens) porno kijkt. Durf je hierover dan met diegene in gesprek te gaan? 
 Waarom wel/niet?

 

5. Wat voor advies zou jij iemand die porno kijkt willen geven?


