
SEKSUELE UITBUITING

Wat is een loverboy?

A. Een lieve bijnaam die meiden aan hun vriendje geven als 
ze verkering hebben

B. Een jongen die verliefd is op iemand
C. Iemand die een meisje dwingt om dingen te doen die 
zij niet wilt of die niet mogen. Bijvoorbeeld seks hebben 

voor geld

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

SEKSUELE UITBUITING

Loverboys ronselen meisjes, maar wat betekent 
ronselen?

A. Met een list of geweld mensen werven 
B. Spullen stelen uit winkels

C. Stiekem drugs kopen en/of verkopen aan anderen

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

Bijvoorbeeld: loverboys ronselen en proberen zo meisjes de 
prostitutie in te lokken.

SEKSUELE UITBUITING

Loverboys zijn altijd jongens. Is dit waar of 
niet waar?

Het goede antwoord is: niet waar

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

Ook meisjes ronselen ‘vriendinnen’. 

SEKSUELE UITBUITING

Als je via Instagram een foto van jezelf naar 
iemand anders toestuurt, hoelang blijft deze foto 

online staan?

A. Deze foto is weg nadat de foto bekeken is
B. Deze foto blijft altijd ergens online te vinden

C. Deze foto is na 24 uur niet meer online te vinden

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

SEKSUELE UITBUITING

Op welke manier nemen loverboys tegenwoordig 

vaak contact op met meiden en/of jongens?

A. Via sociale media

B. Door hen aan te spreken op straat
C. Via advertenties in de krant

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

Steeds meer loverboys nemen contact op met meiden en/of jongens 
via sociale media.

SEKSUELE UITBUITING

Hoe zou je een loverboy kunnen herkennen op 

sociale media? 

A. Een loverboy vertelt gelijk veel over zichzelf en vraagt je vrij snel 
om elkaar te ontmoeten in het echt. Dan gaan jullie samen iets 

leuks doen.
B. Een loverboy is in het begin gelijk onaardig en vertelt precies 

waarom hij jou nodig heeft en een berichtje heeft gestuurd.  
C. Een loverboy is in het begin heel lief en zegt wat je wilt 

horen. Na een tijdje zal hij dingen aan je gaan vragen die je 

eigenlijk helemaal niet wilt.

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

SEKSUELE UITBUITING

Wat is het beste wat je kunt doen als mensen dingen 
van je vragen die je eigenlijk helemaal niet wilt? 

A. Geef eerst je grenzen aan. Praat daarna met iemand
hierover, bijvoorbeeld je ouders of iemand die je vertrouwt.

B. Je kunt hier helemaal niks tegen doen
C. Toch doen wat ze van je vragen

Geef altijd je grenzen aan! Als je iets niet wilt, dan hoef je dat ook niet 
te doen. Mocht iemand echt niet willen stoppen, dan kun je altijd de 

politie bellen. 

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

SEKSUELE UITBUITING

Hoe geef je duidelijk je grenzen aan? 

A. Als je zachtjes stop zegt
B. Door van tevoren te zeggen wat je wel

en wat je niet wilt 
C. Door pas achteraf te zeggen wat je grenzen zijn

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

Het is belangrijk om duidelijk te zeggen wat je wilt en dit ook van te 

voren te doen. Hierdoor weet iedereen waar ze aan toe zijn. 
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SEKSUELE UITBUITING

Wat moet je doen als iemand jou chanteert met 
naaktfoto’s van jou?

A. Doen wat diegene van jou wil
B. Deze persoon gewoon negeren en hopen 

dat er niks gebeurt
C. Met iemand die je vertrouwt praten en aangifte 

doen bij de politie

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

Het is belangrijk om gelijk iets te gaan doen. Iemand chanteren met 

naaktfoto’s mag namelijk niet in Nederland. 

SEKSUELE UITBUITING

Wat is flirten? 

A. Op een speelse manier laten zien dat je interesse hebt in 

iemand anders

B. Vertellen aan je vriend/vriendin hoeveel je van 
hem/haar houdt

C. Knuffelen en zoenen met je vriend of vriendin

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

Door te flirten leg je op een speelse manier contact met mensen, 
bijvoorbeeld door: glimlachen, giegelen en oogcontact zoeken.

SEKSUELE UITBUITING
Wat kunnen signalen van seksuele uitbuiting zijn? 

A. Bij seksuele uitbuiting zul je een jongen of meisje zien die altijd 
op zijn/haar telefoon zit, weinig contact heeft met vrienden en heel 

vaak bij zijn/haar vriend(in) is
B. Bij seksuele uitbuiting zul je een jongen of meisje zien die na school 

meteen naar huis moet van zijn/haar ouders
C. Bij seksuele uitbuiting zul je een jongen of meisje zien die goed oplet 

in de les en veel vrienden heeft
Een slachtoffer van seksuele uitbuiting zal veel op zijn/haar mobiel zitten, omdat de 
persoon die hem/haar dwingt (de dader) dat wil. Door veel contact met de dader zal 

die jongen of dat meisje ook steeds minder contact hebben met vrienden.

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

SEKSUELE UITBUITING
Wat is het verstandigste wat je kunt doen als een 

klasgenootje jou vertelt dat ze dingen (op seksueel 
gebied) heeft moeten doen, die ze niet wilde doen?

A. Met het klasgenootje praten, maar verder niks doen
B. Met het klasgenootje praten en het ook aan de 

juf/meester vertellen
C. Negeren

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

Het is belangrijk om altijd met het ‘slachtoffer’ te praten (in dit geval jouw 
klasgenootje). Ook moet je het altijd met een volwassenen bespreken. Dit kan 

de juf/meester zijn of je ouders, maar je kan ook bellen met een hulporganisatie. 

SEKSUELE UITBUITING

Als een familielid mij seksuele dingen vraagt die ik 
eigenlijk niet wil, dan moet ik dat wel doen omdat het 

familie is. Is dit waar of niet waar?

Het goede antwoord is: niet waar

Ook al is het een familielid, niemand mag jouw grens over gaan! Mocht 

dit toch ooit gebeuren, neem dan gelijk contact op met de politie. 

Probeer er daarnaast met iemand over te praten.

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

SEKSUELE UITBUITING

Wat is seksuele uitbuiting? 

A. Seksuele uitbuiting is dat iemand naaktfoto’s van zichzelf 
maakt

B. Seksuele uitbuiting is dat iemand op seksueel gebied 
dingen onder dwang moet doen die hij/zij niet wilt doen

C. Seksuele uitbuiting is dat iemand onder dwang zijn orgaan 
moet afstaan

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

SEKSUELE UITBUITING

Wat is het verstandigst om te doen als je een 
volgverzoek van iemand op Instagram krijgt, die je 

helemaal niet kent? 

A. Je accepteert dit volgverzoek direct
B. Je kijkt eerst wie deze persoon is en beslist vervolgens 

of je het volgverzoek accepteert

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

SEKSUELE UITBUITING

Wat kun je doen als je een berichtje krijgt op social 
media van iemand die je niet vertrouwt? 

A. Je zegt tegen die persoon dat je hem/haar niet kent en 
daarom niet wil praten

B. Je reageert niet en je praat er met iemand over, eventueel 
blokkeer je hem/haar

C. A en B zijn allebei goed

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!
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SEKSUELE UITBUITING
Wat is een kenmerk van seksuele uitbuiting 3.0?

A. Op straat mogelijke slachtoffers aanspreken om hem/haar 

vervolgens seksueel uit te buiten

B. Online mogelijke slachtoffers benaderen en vervolgens 

ontmoeten. Als ze elkaar ontmoeten vindt er seksuele uitbuiting 

plaats

C. Er wordt online een mogelijk slachtoffer benaderd en 
hij/zij wordt ook online uitgebuit

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

Antwoord A is een kenmerk van seksuele uitbuiting 1.0 en antwoord B is 
een kenmerk van seksuele uitbuiting 2.0

SEKSUELE UITBUITING
Iemand van 20 jaar die jij niet kent, wil jou in je 
eentje ontmoeten. Is het verstandig om deze 

persoon overdag te ontmoeten of niet? 
A. Ja tuurlijk, het is toch leuk om nieuwe mensen te ontmoeten! 

Bovendien het is overdag, dus wat kan er misgaan? 
B. Ja tuurlijk, ik vind het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. 

Ik zou wel afspreken op een plek die ik al goed ken. 
C. Nee tuurlijk niet. Ik zou nooit alleen afspreken met 

iemand die veel ouder is en die ik nog nooit heb gezien.

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

SEKSUELE UITBUITING

Wat is sextortion? 

A. Het seksueel misbruiken van kinderen

B. Een afperser dreigt naaktbeelden te verspreiden onder 
vrienden en familie als je niet doet wat 

de afperser van je vraagt
C. Een afperser dreigt je familie of vrienden te mishandelen als 

je hem/haar geen naaktbeelden stuurt

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

SEKSUELE UITBUITING
Is het in Nederland verboden om naaktfoto’s van 

kinderen (t/m 18 jaar) door te sturen? 
A. Nee, dit is niet verboden. Als er maar toestemming is van 

degene die op de foto staat.
B. Ja, dit is verboden. Je mag nooit naaktfoto’s van 

kinderen op je telefoon hebben en ze al helemaal niet 
doorsturen!

C. Ja, dit is verboden. Je mag de naaktfoto wel op je telefoon 
hebben staan, je mag ze alleen niet doorsturen. 

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

SEKSUELE UITBUITING
Je bent mogelijk slachtoffer van 

seksuele uitbuiting, als:

A. Je gedwongen wordt om mensen te beroven of hun zakken 
te rollen, en vervolgens de buit moet afstaan
B. Je gedwongen wordt om je nier af te staan

C. Je vriend je dwingt om seks te hebben met bekenden of 
vrienden

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

SEKSUELE UITBUITING
Je bent mogelijk slachtoffer van 

seksuele uitbuiting, als:

A. Je gedwongen wordt om seks te hebben tegen betaling, 
en het geld vervolgens weer af moet staan

B. Je gedwongen wordt om te bedelen en vervolgens de buit 
moet afstaan

C. Je op 13 jarige leeftijd gedwongen wordt om te werken in 
plaats van naar school gaan

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

SEKSUELE UITBUITING
Wat is grooming?

A. Grooming is het online chatten tussen een volwassene en een 
kind, waarbij het kind vervolgens naaktfoto’s of filmpjes stuurt 

B. Grooming is het online chatten tussen volwassenen waarbij ze 
elkaar vervolgens naaktfoto’s of filmpjes sturen 

C. Grooming is dat een volwassene online contact legt met een 
kind of een andere volwassene, met de bedoeling om die 

persoon te ontmoeten en vervolgens seksueel misbruik van te 
maken

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

SEKSUELE UITBUITING
Wat is het verschil tussen seksuele uitbuiting 1.0 en 

3.0?
A. Er is geen verschil

B. Bij seksuele uitbuiting 1.0 wordt een mogelijk slachtoffer 
op straat of in de winkel benaderd. Vervolgens wordt het 

slachtoffer uitgebuit. Bij seksuele uitbuiting 3.0 wordt een 
mogelijk slachtoffer online benaderd en online uitgebuit.
C. Bij seksuele uitbuiting 1.0 wordt een mogelijk slachtoffer 

online benaderd en online uitgebuit. Bij seksuele uitbuiting 3.0 
wordt een mogelijk slachtoffer op straat of in de winkel 

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!
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SEKSUELE UITBUITING

Wat zijn voorbeelden van specifieke hulporganisatie 
waar je heen kunt gaan als je slachtoffer bent van 

seksuele uitbuiting?

A. Scharlaken Koord en Fier
B. CoMensha en Defence for Children

C. Fairwork en de Inspectie 

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

SEKSUELE UITBUITING

Door de tijd heen is seksuele uitbuiting veranderd. 

Vroeger was er seksuele uitbuiting 1.0. Wat is daar 

een kenmerk van?

A. Hierbij gaat de mensenhandelaar slachtoffers via internet 

ronselen, bijvoorbeeld via social media.

B. Hierbij gaat de mensenhandelaar slachtoffers ronselen 

op straat, in de winkel of bij school

C. Hierbij wacht de mensenhandelaar totdat er iemand op hem 

afstapt

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

SEKSUELE UITBUITING
Door de tijd heen is seksuele uitbuiting veranderd. 
Tot een paar jaar terug was er vooral sprake van 

seksuele uitbuiting 2.0. Wat is daar een kenmerk van?
A. De mensenhandelaar zorgt ervoor dat het slachtoffer bij hem

thuis komt.
B. Door mooie spullen te kopen bouwt een mensenhandelaar

een vertrouwensband op met het slachtoffer.
C. Door middel van het internet bouwt een

mensenhandelaar een vertrouwensband op met het 
slachtoffer. Vervolgens ontmoeten ze elkaar in het echt. 

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤50!

SEKSUELE UITBUITING

Wanneer iemand boven de 18 jaar seks heeft met 
iemand onder de 18 jaar, is die persoon strafbaar Is 

dit waar of niet waar?

Het goede antwoord is: waar

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

SEKSUELE UITBUITING

Wanneer een meisje onder de 18 jaar zelf 
goedkeuring geeft om voor een loverboy te werken, 

dan is de loverboy niet strafbaar. Waar of niet 
waar?

Het goede antwoord is: niet waar

Wanneer je onder de 18 bent is een loverboy of mensenhandelaar 
altijd strafbaar, je bent namelijk minderjarig. 

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

SEKSUELE UITBUITING

Als de regels te streng worden in een land, is de 
kans groter dat mensenhandelaars gepakt worden. 
Daarom gaan ze naar een ander land waar de regels 

minder streng zijn, want dan kunnen de daders 
makkelijker mensen uitbuiten. 

Is dit waar of niet waar? 

Het goede antwoord is: waar

Goed geantwoord? Dan krijg je ¤20!

Deze situatie noemen ze het waterbedeffect. 
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