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Intieme 
media



Lesdoel

→  De leerlingen weten wat grooming is en kunnen 
gevaren ervan noemen.

→  De leerlingen kunnen een aantal praktische tips 
noemen om grooming te voorkomen.

→  Leerlingen kunnen verwoorden wat pornografie 
inhoudt en hoe de maatschappij daartegenover 
staat. 

→  De leerlingen kunnen verwoorden hoe God 
seksualiteit in de schepping bedoeld heeft.

50
minutenBijlage 1 + 2

TROUW

Metaforen Waarden
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Les 4

BURGERLEERLINGDIENAAR



Fasen

 Introductie 
(starten + motiveren + ophalen voorkennis)

 WERKVORM  Klassikaal + tweetallen
MATERIAAL  Bijlage 1, werkblad opdracht 1, 
  geprint per leerling
TIJD   10 minuten

Contacten via internet zijn voor veel leerlingen leuk en 
ontspannend. Toch zijn er risico’s.

Bekijk de video in de PowerPoint.

Bespreek met de klas wat hier gebeurt. Laat leerlingen 
in tweetallen twee à drie tips bedenken om grooming te 
voorkomen (zie bijlage 1, opdracht 1).

Grooming: 
Een volwassen, vaak wat ouder persoon zoekt via ICT 
contact met een minderjarige, met het doel om deze min-
derjarige te ontmoeten om seksueel misbruik te plegen of 
seksuele handelingen vast te leggen op beelden.

Tips:  
 Zorg ervoor dat onbekenden jou geen berichten kun-

nen sturen. Scherm je profiel af.
 Wanneer je een vriendschapsverzoek krijgt, controleer 

de gegevens. Wie kent diegene nog meer? 
 Zijn dit alleen maar jonge meisjes/jongens?
 Stel een controlevraag als diegene zegt je ergens van 

te kennen.  
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2  Input en Toepassen 
(nieuwe kennis, vaardigheden aanbieden en input 
verwerken aan de hand van richtvragen, werkvor-
men, etc)

 WERKVORM  Groepswerk of klassikaal
MATERIAAL  Bijlage 1, werkblad opdracht 2
TIJD   20 minuten

Leerlingen gaan in groepjes óf klassikaal (naar keuze) 
aan de hand van krantenartikelen aan de slag met vragen 
rondom pornografie (zie bijlage 1, opdracht 2).

5  Nabespreking 
(evalueren met de klas)

 WERKVORM  Bijbelstudie in groepjes
 MATERIAAL  Bijlage 2 en Bijbel

TIJD   20 minuten

Als afsluiting van de lessenserie ‘Intieme media’ gaan de 
leerlingen kijken wat Gods Woord zegt over Gods bedoe-
ling met seksualiteit. 

 Bijlagen

Bijlage 1 werkblad krantenartikelen 

Bijlage 2 werkblad Bijbelstudie


