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Symposium “Seksualiteit in relatie tot (sociale) media” 

Nederlandse jongeren zijn koploper binnen Europa als het gaat om gebruik van sociale media. 
Opgroeien in een wereld vol media biedt kinderen en jongeren veel mogelijkheden om te leren, de 
wereld en hun eigen ik te ontdekken. Die online wereld met ongekende mogelijkheden brengt ook 
gevaren met zich mee waar ze zich niet of onvoldoende van bewust zijn. Grenzen zijn niet altijd 
duidelijk en jongeren verleggen deze ook nog eens graag.  
 
Van het sturen van virtuele kusjes tot je eerste seksuele ervaring via Facetime. Ze geven zomaar 
persoonlijke informatie prijs en maken ruzie (cyberpesten). Ook voor het verkennen van seksuele 
gevoelens en de seksuele identiteit gebruiken kinderen en jongeren (sociale) media. Dat geldt ook 
voor flirten en seks: veel van wat vroeger achter het fietsenhok gebeurde, doen jongeren nu online. 
Experimenteren en ervaringen opdoen in het aangaan, onderhouden en afsluiten van 
vriendschappen en relaties gebeurt nu ook online. Experimenteren, fouten maken en hier misschien 
wat van leren, hoort bij jong zijn. Voor tieners kan dat passen bij een gezonde, seksuele ontwikkeling, 
maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden. Als een jongere online over zijn of haar grenzen heen 
gaat, kan dit soms erg vervelende en verstrekkende gevolgen hebben.  
 
Een flinke uitdaging voor ouders, opvoeders en professionals. Hoe kun je ze beschermen en 
begeleiden om te voorkomen dat het misgaat. Maar ook: wat kun/moet je doen om hen op te 
vangen, te helpen en overeind te zetten wanneer dat toch het geval is? 
 
Tijdens het symposium krijgt u onder meer antwoord op onderstaande vragen: 

• Hoe verloopt de seksuele ontwikkeling van een kind en waar liggen de risico’s? 

• Wat zijn alarmsignalen voor een afwijkende seksuele ontwikkeling en wat kan je preventief 
inzetten? 

• Welke vormen van online seksueel misbruik zijn er? 

• Wat kan je als professional doen om online seksueel grensoverschrijdend gedrag te 
voorkomen? 

• Wat kun/moet je doen om jongeren/opvoeders op te vangen, helpen en overeind te zetten 
wanneer het toch is misgegaan? 

 
Voor wie? 
 
Dit symposium is ontwikkeld voor professionals uit de volgende disciplines:  

• Huisartsen/jeugdartsen 

• Praktijkassistenten huisartsen 

• Jeugdzorgwerkers 

• Maatschappelijke werkers en sociaal agogen 

• Orthopedagogen 

• (Wijk-)verpleegkundigen 

• Leraren/Docenten 

• Aandachtsfunctionarissen kindermishandeling 

http://www.apozem.nl/


 

 

  
 
 

 

Symposium “Seksualiteit in relatie tot (sociale) media” 
 
Handvatten voor het herkennen van risico’s en signaleren van zorgwekkend/grensoverschrijdend 
seksueel gedrag in relatie tot de mogelijkheden van de digitale technieken. 
 
Programma 
 
09.00 uur Ontvangst en registratie met koffie/thee 

 
09.30 uur Opening door de dagvoorzitter - de heer Marco Last 

Jeugdbeschermer, Jeugdreclasseerder en trainer binnen het Expertisecentrum 
van Jeugdbescherming Gelderland, Docent op Hogeschool VIAA Zwolle, lid-
beroepsgenoot binnen Stichting Kwaliteitsregister, trainer Apozem en eigenaar 
van De Jeugdbank. 
 

09.45 uur Seksualiteit in de context (interactieve lezing) - mevrouw Alicia Euwema 
Master in de Seksuologie en in de Orthopedagogiek, trainer 
 

• Introductie en algemene kadering seksuele gezondheid en ontwikkeling 

• Kader: Wat is seksueel grensoverschrijdend gedrag? 
(grensoverschrijding, misbruik, vormen) 

• Seksuele ontwikkeling per leeftijdsfase 
(specifiek gericht op tieners) 

• Specifieke verschillen, risicofactoren en aandachtspunten bij diverse 
doelgroepen 

• Afronding en vragen 
 

11.00 uur Pauze 
 

11.30 uur Seksualiteit & Sociale media - mevrouw Marijke Naezer 
Promovenda van Gender and Diversity Studies aan de Radboud Universiteit op 
het gebied van jongeren, seksualiteit en social media. 
Marijke Naezer is postdoc onderzoeker bij de Radboud Universiteit. Zij verdedigt 
op 4 oktober 2018 haar proefschrift ‘Sexy adventures: An ethnography of youth, 
sexuality and social media’. Per september 2018 werkt zij aan twee nieuwe 
onderzoeksprojecten: één over intimidatie in de wetenschap en één over jonge 
plegers van shame-sexting. 
 
Sexting, sexy selfies, daten, porno: met de komst van sociale media is er een 
nieuwe wereld opengegaan waarin jongeren vorm kunnen geven aan 
seksualiteit. Er is echter nog maar weinig bekend over de manieren waarop 
jongeren hier precies gebruik van maken. In haar lezing presenteert Marijke 
Naezer de belangrijkste bevindingen uit haar promotieonderzoek. Voor dit 
onderzoek deed zij anderhalf jaar lang veldwerk onder Nederlandse jongeren 
(12-18 jaar). Ze beschrijft hoe jongeren via sociale media vormgeven aan vier 
dimensies van seksualiteit: avontuur, romantische intimiteit, identiteit en 
kennisontwikkeling. Marijke biedt een alternatief kader van waaruit een meer 



 

 

  
 
 

 

evenwichtige aanpak mogelijk wordt, die bijdraagt aan de seksuele vrijheid en 
het seksuele plezier van jongeren.  
 
Uitgangspunt is het referentiekader van de deelnemers onderzoeken en het 
juiste perspectief actueel maken. 
 
Na de lezing, die ongeveer 45 minuten duurt, is er ruimte voor vragen en 
discussie. 
 

12.30 / 12.45 uur 
 

Afsluiting van het ochtendprogramma door de dagvoorzitter met aansluitend 
lunch 
 

13.30 uur Workshop - mevrouw Jacqueline Kleijer  
Trainer, spreker, inhoudelijk producent digitale media bij Bureau Jeugd en 
Media, Eigenaar Opvoeden in Liefde, hulpverlener bij De Rading en Voorzitter 
bestuur Stichting “Dig it for you” 
 
De risico’s op online seksueel misbruik zijn ook aanzienlijk; sextortion (afpersing 
met naaktselfies of seksfilmpje), webcamseksmisbruik, loverboyproblematiek, 
grooming en sexting. Pedoseksuelen en loverboys hebben hun werkterrein 
verlegd naar websites, chatboxen en sociale media. Dit biedt hen veel 
mogelijkheden om contact te leggen met slachtoffers en deze in hun greep te 
krijgen. Online moet je als jeugdige dus óók weerbaar zijn en respectvol met 
elkaar omgaan. Grenzen aangeven en die van een ander respecteren.  
 
Maar hoe doe je dat? Hoe bepaal je jouw grenzen? Hoe houd je rekening met 
die van anderen? Wanneer ga je te ver en hoe merk je dat dan? Hoe weet 
eigenlijk wanneer iemand online te vertrouwen is? En als het nodig is om jezelf 
te beschermen of voor jezelf op te komen, hoe doe je dat dan?  
 
Daarnaast is het thema seksualiteit “hot item” voor professionals sinds de 
commissie Samson in oktober 2012 hun rapport onderzoek naar seksueel 
misbruik in de jeugdzorg publiceerde. Nadruk lag op voorkomen, signaleren en 
stoppen van seksueel misbruik. 
 
Vanuit de opzet van het symposium en bovenstaande context zal Mevrouw 
Kleijer een interactieve workshop inhoud geven waarin deelnemers door middel 
van aansprekende voorbeelden, inzicht en concrete handvatten aangereikt 
krijgen. Middels casuïstiek worden deelnemers uitgedaagd om de vertaling naar 
de eigen praktijk te maken. 
 

15.45 uur Samenvatting, resumé en afsluiting door de dagvoorzitter 
Daarna is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en een 
drankje. 

  

 


