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Voorwoord
Het verkennen van seksualiteit door jongeren is iets van alle tijden. 
Door de opkomst van social media is de wijze waarop dit plaatsvindt 
echter fundamenteel aan het veranderen. Hierbij wordt zichtbaar dat 
social media ook een negatieve impact kunnen hebben, die soms 
ernstige vormen aanneemt. Het thema van dit onderzoeksrapport 
staat de afgelopen jaren dan ook steeds meer in de belangstelling 
van de media. Voor veel jongeren zijn sociale media, als 
communicatiemiddel, een zeer belangrijke manier om zichzelf te 
laten zien aan anderen. Dat kan gaan over positieve dingen in het 
leven van deze jongeren, maar we zien dat jongeren sociale media 
ook gebruiken om anderen te beschadigen of wraak te nemen. 
Exposen is hier een voorbeeld van: het in brede kring verspreiden 
van naaktfoto’s die in goed vertrouwen zijn gedeeld met de 
betreffende persoon, bijvoorbeeld in relationele sfeer. We hebben 
gezien dat de gevolgen hiervan met name voor jongeren (in het 
bijzonder meisjes) met een migratie achtergrond zeer groot kunnen 
zijn omdat ze publiekelijk en via sociale media verantwoordelijk 
worden gehouden voor het te schande maken van hun eigen 
reputatie en de reputatie van hun familie. Reden voor de lectoraten 
Diversiteitsvraagstukken en het lectoraat Publiek Vertrouwen in 
Veiligheid van Inholland om hier nader onderzoek naar te doen.

Voor dit onderzoeksrapport is met een grote groep jongeren 
gesproken. Zowel met meisjes als met jongens. Deze 
gesprekken zijn zowel door de onderzoekers zelf gedaan als 
door studentonderzoekers die via hun eigen, brede, netwerk de 
onderzoekers in contact brachten met respondenten.

De vele citaten die in het rapport worden aangehaald, zorgen ervoor 
dat de leefwereld van jongeren op een krachtige manier zichtbaar 
wordt gemaakt. Een leefwereld waar veel volwassenen (ouders, 
professionals) niet altijd weet van hebben en waarin zichtbaar wordt 
dat voor veel jongeren contact via sociale media als ‘veiliger en 
gemakkelijker’ wordt ervaren dan face tot face contact. Ze zijn zich 
echter niet altijd bewust van het feit dat het delen van berichten en 
foto’s op sociale media grote gevolgen kan hebben.

Dat sociale media niet meer zijn weg te denken in ons dagelijkse 
leven is een feit. Dat jongeren die slachtoffer worden van exposen 
beter dan nu het geval is, geholpen moeten worden, is eveneens 
een feit. Dat jongeren zich ook veel bewuster moeten worden van de 
(langdurige) ernstige gevolgen die exposen kan hebben, mag ook 
niet onbenoemd blijven. 

Dit rapport biedt inzichten en aanknopingspunten om jongeren 
weerbaarder te maken en professionals handvatten te bieden om 
jongeren te ondersteunen en het gesprek over dit thema in de 
school te kunnen voeren. En daarmee vormt ze een waardevolle 
bron in een nog vrijwel onontgonnen onderzoeksgebied.

Jet de Ranitz
Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Inholland
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Social media hebben een belangrijke rol in 
het leven van jongeren, óók waar het gaat 
om relaties en seksualiteit. Een uiting hiervan 
is sexting, waarbij jongeren in vertrouwen 
seksueel getinte beelden van zichzelf met 
elkaar uitwisselen. Medio 2018 wezen berich-
ten in de media echter ook op een ander 
fenomeen: dat van exposen, waarbij jongens 
dergelijke naaktbeelden van meisjes en 
jonge vrouwen verspreiden met het doel hen 
te ‘ontmaskeren’ en aan de schandpaal te 
nagelen. Dit zou met name ernstige gevolgen 
kunnen hebben voor meisjes en vrouwen met 
een migratieachtergrond en in het bijzonder 
als zij uit een schaamtecultuur komen, 
zoals vrouwen van Marokkaanse, Turkse of 
Hindoestaanse komaf. Valide onderzoek naar 
de aard, omvang en achtergronden van dit 
fenomeen was echter nog niet beschikbaar. 

Randstedelijke hogescholen kennen een rela-
tief groot aandeel studenten met een migra-
tieachtergrond. De onderzoekers — werkzaam 
bij Hogeschool Inholland — wilden daarom 
weten in hoeverre exposen leeft onder 
vrouwelijke studenten in het hbo. Zij startten 
een onderzoek rond de vraag: 

‘Welke impact en gevolgen heeft exposen 
voor vrouwelijke studenten van Marok-
kaanse, Turkse en Hindoestaanse afkomst in 
het hbo en in hoeverre vinden zij interventies 
wenselijk om deze te voorkomen of te 
beperken?’

Onderzoeksmethoden
Voor de beantwoording van deze vraag zijn 
veertig vrouwelijke studenten geïnterviewd 
van Marokkaanse, Turkse en Hindoestaanse 
komaf, verspreid over meerdere hogescholen 
voornamelijk uit de regio Rotterdam en 
Amsterdam. Dit is grotendeels gedaan door 
getrainde student-interviewers met diverse 

culturele achtergronden om te voorkomen 
dat door interculturele verschillen een 
bias in de onderzoeksbevindingen zou 
ontstaan. Omdat student-interviewers al 
snel aangaven dat exposen leeft onder een 
veel bredere groep vrouwelijke studenten 
zijn daarnaast ook dertig vrouwen met een 
andere etnische achtergrond geïnterviewd, 
waaronder de Ghanese en Surinaamse. 
Daarnaast is uitvoerig gesproken met twaalf 
mannelijke studenten en zijn zestien hbo-
professionals geïnterviewd. Voorafgaand aan 
de interviews zijn wetenschappelijke artikelen, 
mediaberichten en experts geraadpleegd 
om een nauwgezet beeld te krijgen van 
de bestaande kennis over en visies op het 
fenomeen exposen. Ook is de positie van 
sexting en exposen in het (straf)recht in kaart 
gebracht.

Meer ‘mainstream’ dan gedacht
De interviews laten zien dat het in goed 
vertrouwen uitwisselen van seksueel 
getinte beelden — sexting — onder jongeren 
inmiddels een relatief normale plek in hun 
gedragsrepertoire heeft gekregen. Volgens 
sommige experts is dat ook logisch. Zij leggen 
uit dat jongeren een groot deel van hun tijd 
online zijn en dat seksuele ontwikkeling dus 
ook deels online verloopt. Deze realiteit blijkt 
echter onder hbo-professionals nog niet te 
zijn doorgedrongen. 

Sóms wordt het vertrouwen geschonden en 
wordt degene die is afgebeeld exposed; de 
beelden worden in bredere kring verspreid. 
Opvallend is dat geïnterviewde studenten 
een bredere definitie van exposen hanteren 
dan de onderzoekers bij aanvang van 
het onderzoek deden. Volgens studenten 
worden beelden lang niet altijd gedeeld 
uit kwaadwillendheid, maar ook voor de 
lol, uit verveling of om stoer te doen binnen 

vriendengroepen. Daarnaast stelt een aantal 
studenten van Marokkaanse en Turkse komaf 
dat bij exposen niet alleen seksueel getinte 
beelden worden gedeeld, maar ook foto’s en 
filmpjes waarop vrouwen andere vormen van 
oneerbaar gedrag vertonen zoals lachgas 
gebruiken of blowen. Opmerkelijk is verder dat 
meerdere studenten hebben aangegeven zelf 
ook naaktbeelden te hebben doorgestuurd, 
zonder zich op dat moment bewust te zijn 
van de mogelijke consequenties van dat 
doorsturen voor de afgebeelde persoon. 

Ernstige gevolgen en grote impact 
De gevolgen van exposen zijn voor slachtof-
fers -ongeacht hun afkomst- groot, volgens 
studenten. Zij illustreerden dit met tal van 
voorbeelden uit hun eigen omgeving. Slacht-
offers worden gepest en buitengesloten, 
ontwikkelen psychische klachten en hebben 
vaak lange tijd nodig om te herstellen van 
een beschadigd zelfbeeld en beschadigd 
vertrouwen in anderen. Herstel is bovendien 
lastig, omdat onzekerheid blijft bestaan over 
de naaktbeelden. Materiaal kan immers 
jaren later weer online opduiken en dan weer 
opnieuw gevolgen hebben. 

Vrouwen van Marokkaanse, Turkse en 
Hindoestaanse komaf stellen dat de impact 
voor hen uiteenlopende gedaanten heeft en 
langdurig of zelfs permanent is. Exposen zou 
de eer van een vrouw en haar familie zodanig 
aantasten dat het de kans op het vinden van 
een respectabele huwelijkspartner ernstig 
verkleint. Op de kortere termijn leidt expo-
sed-zijn onder meer tot vrijheidsbeperkende 
maatregelen thuis, waardoor activiteiten 
buitenshuis, zoals afspreken met vriendinnen, 
niet langer mogelijk zijn. Vrouwelijke studen-
ten die broers hebben, wijzen ook op het 
risico van eerwraak.

Ook focus op daders nodig
Hoewel studenten daders van exposen 
unaniem veroordelen, leggen zij de schuld 
van slachtofferschap vooral bij het slachtoffer. 
Slachtoffers worden afgeschilderd als ‘dom’ 
en ‘naïef’ omdat ze naaktbeelden van zichzelf 
hebben gedeeld, terwijl zij beter hadden 
moeten weten. Zij hadden zich immers 
bewust moeten zijn van de risico’s die sexting 
met zich meebrengt. Geïnterviewde experts 
waarschuwen dat dit mechanisme van ‘victim 
blaming’ gevaarlijk is. Het zou de drempel 
voor slachtoffers om hulp te vragen, verhogen. 
Zij roepen op de focus in het maatschappelijk 
debat en in de aanpak te verleggen naar de 
verantwoordelijkheid en strafbaarheid van 
daders. In de reflectie op de onderzoeksbe-
vindingen wordt voorgesteld exposen aan te 
merken als high impact crime vanwege de 
grote impact ervan op slachtoffers. 

Interventies zijn wenselijk 
De interviews laten zien dat studenten, 
ongeacht geslacht of afkomst, het wenselijk 
vinden dat interventies worden gepleegd 
om exposen (en de gevolgen daarvan) te 
voorkomen of te verminderen. Zij doen hiertoe 
ook aanbevelingen, vaak voor maatregelen 
met een preventief karakter. Bij tenminste een 
deel van de door hen voorgestelde maatrege-
len zien zij ook een rol voor hbo-instellingen. 
Het is opvallend dat hbo-professionals 
verdeeld zijn over de wenselijkheid van 
dergelijke maatregelen en/of van de rol van 
hbo-instellingen daarin. Dit lijkt overigens 
ten dele te verklaren door de onbekendheid 
van de meeste van deze professionals met de 
aard, omvang en de gevolgen van exposen. 

Samenvatting

Het onderzoek is tot stand gekomen met een financiële 
bijdrage van Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving.
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Social media zijn nauwelijks meer weg te denken in de Nederlandse samen-
leving. Dat geldt nog eens extra voor jongeren: social media spelen voor veel 
van hen een centrale rol in het leven. Dat biedt hun kansen en mogelijkheden 
die voorheen ongekend waren. Maar de laatste jaren wordt steeds duidelijker 
dat social media óók hun schaduwzijden hebben. Ook voor jongeren. Over één 
van die schaduwzijden gaat dit onderzoek. 

Voor het merendeel van de jongeren zijn social media dé manier om met elkaar 
in contact te komen en te communiceren, kennis op te doen of uitdrukking te 
geven aan hun identiteit-in-wording. Jongeren communiceren daarbij niet 
alleen via taal, maar ook door het delen van beelden, bijvoorbeeld in foto’s en 
filmpjes. Een kenmerkend onderdeel van het opgroeien is het ontdekken en 
uitproberen van de eigen seksuele identiteit. Het hoeft dan ook geen verba-
zing te wekken dat jongeren ook daarover communiceren. Recent onderzoek 
laat dan ook zien dat het versturen van zelfgemaakte naaktfoto’s of filmpjes 
(‘sexting’) onder Nederlandse jongeren geen zeldzaamheid is, en toeneemt 
(Nhass, 2019; De Lijster, 2019; Janssen, 2018). Daarmee neemt ook het risico 
toe dat deze foto’s of filmpjes worden doorgestuurd of verspreid door anderen: 
‘exposen’. 

Kort voor de start van dit onderzoek, in de loop van 2018, bereikten ons steeds 
meer signalen die wezen op een toename van dergelijk exposen. Daarbij 
werden ook de signalen steeds pregnanter dat met name jonge vrouwen 
van Marokkaanse, Turkse en Hindoestaanse afkomst hiervan het slachtoffer 
zouden zijn, waarbij de impact van het exposen op het slachtoffer groot zou 
zijn. Die signalen waren vooralsnog echter vooral anekdotisch van aard. Valide 
en betrouwbaar onderzoek naar de aard, omvang én impact van exposen was 
nog nauwelijks voorhanden. 

Als onderzoekers verbonden aan een Randstedelijke hogeschool, zagen wij 
dat een aanmerkelijk deel van de (vrouwelijke) studentenpopulatie van hoge-
scholen in de Randstad van Marokkaanse, Turkse of Hindoestaanse komaf 
is, precies de doelgroep dus die mogelijk vaker dan andere herkomstgroepen 
slachtoffer van exposen zou zijn. Wij sloten daarbij niet uit dat deze hoger 
opgeleide doelgroep eerder bereid zou zijn open aan een onderzoek deel te 
nemen én ook gedachten had over eventuele interventies, zo deze mogelijk en 
gewenst zouden zijn. 

Hoofdstuk 1

Inleiding: opgroeien in 
tijden van social media 
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Een bijdrage van de Stichting Achmea Slachtofferhulp en Samenleving 
maakte het mogelijk om in de zomer van 2018 te starten met een onderzoek 
naar de impact en gevolgen van exposen voor vrouwelijke studenten van 
Marokkaanse, Turkse en Hindoestaanse afkomst in het hbo. Het betreft 
nadrukkelijk een exploratief onderzoek, met vrouwelijke hbo-studenten van de 
aangegeven etnische groepen als de primaire onderzoeksgroep. Om inzicht 
te krijgen in meerdere perspectieven werden daarnaast interviews gehouden 
met vrouwelijke studenten met een andere etnische achtergrond of die ver-
bonden waren aan een andere beroepsopleiding (mbo). Een substantieel deel 
van de interviews werd uitgevoerd door geselecteerde en getrainde studenten 
met diverse culturele achtergronden. Dit om de kans kleiner te maken dat door 
interculturele verschillen een bias zou ontstaan in de onderzoeksbevindingen. 
Tenslotte werd gesproken met een aantal experts en in het hbo werkzame 
professionals. 

Leeswijzer
De doel- en probleemstelling van het onderzoek worden uitgebreider beschre-
ven in hoofdstuk 3, waar ook een nadere verantwoording wordt gegeven 
van de onderzoeksopzet en -uitvoering. In hoofdstuk 4 geven wij de onder-
zoeksbevindingen over de aard, omvang en impact van exposen. Hoofdstuk 
5 schetst de bevindingen over de manier waarop slachtoffers eventueel hulp 
zouden zoeken. Hoofdstuk 6 is het laatste bevindingenhoofdstuk. Hier geven 
wij de gedachten en wensen van de diverse respondenten over mogelijke 
interventies om zowel de omvang als de impact van exposen te reduceren. 
Elk van deze bevindingenhoofdstukken wordt afgesloten met een compacte 
samenvattende paragraaf. In het concluderende hoofdstuk 7 maken wij de 
balans op en beantwoorden wij de hoofd- en deelvragen van het onderzoek. 
Hoofdstuk 8 sluit de rapportage af, met een korte reflectie op het onderzoek en 
met aanbevelingen voor het vervolg. Daarbij dient te worden opgemerkt dat 
dit onderzoek gestart is als het eerste deel van een tweeluik. Dit eerste deel 
zou zich vooral op de aard, omvang en impact van de problematiek richten, het 
tweede deel (dat hierna moet volgen) zou zich — in co-creatie met de relevante 
doelgroepen — vervolgens richten op de manier waarop omvang en impact 
zouden kunnen worden verminderd. Natuurlijk is in de eerste fase ook al de 
gelegenheid te baat genomen een eerste inventarisatie te doen van gedach-
ten over zo’n aanpak.

Wij zijn het onderzoek gestart met een studie van de beschikbare literatuur 
én, gelet op de relatieve nieuwheid van het fenomeen exposen, met een korte 
inventarisatie van berichten in de media. De opbrengst daarvan wordt gege-
ven in het volgende hoofdstuk 2.

Hoofdstuk 2

Sexting en exposen: een 
eerste verkenning
In dit hoofdstuk bezien we wat in de wetenschappelijke literatuur 
al bekend is over sexting en exposen (paragraaf 2.2). Omdat het 
hier gaat om een relatief nieuw fenomeen, bezien we ook wat in 
de media hierover te vinden is (paragraaf 2.3) en wat het strafrecht 
over deze fenomenen zegt (paragraaf 2.4). Zichtbaar is daarbij dat 
dezelfde fenomenen nogal eens met uiteenlopende begrippen 
worden aangeduid. Daarom beginnen we met een operationalisering 
van die begrippen (paragraaf 2.1). 
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2.1  Operationalisering van begrippen
In dit onderzoek staat het thema exposen centraal, het ‘ontmaskeren’ van 
(meestal!) meisjes en jonge vrouwen van wie naaktfoto’s of filmpjes digitaal 
beschikbaar zijn, door deze foto’s en filmpjes via social media door te sturen 
aan (of beschikbaar te maken voor) anderen. 

Een tweede centraal begrip in dit onderzoek is sexting, een term die ontstaan 
is uit een samenvoeging van ‘seks’ en ‘texting’. Hiervan wordt gesproken als 
(zelfgemaakt) seksueel getint beeldmateriaal of seksueel getinte berichten in 
vertrouwen worden verstuurd, bijvoorbeeld naar een partner. Bij sexting is het 
dus nadrukkelijk niét de bedoeling de ander te beschadigen. Integendeel, het 
is een hedendaagse vorm van het seksuele spel tussen mensen. 

Sexting kan echter wel in een vorm van exposen resulteren, wanneer beelden 
die eerder in goed vertrouwen zijn gedeeld door de ander alsnog worden 
verspreid — bijvoorbeeld omdat de relatie verbroken is. In sommige gevallen 
wordt daarbij ook gedetailleerde persoonlijke informatie gedeeld (Römkens et 
al., 2017). Deze vorm van exposen wordt wel aangeduid als revenge porn, of in 
het Nederlands als wraakporno. 

Ten slotte wordt zowel in de media als de literatuur de term slut-shaming 
nogal eens in relatie tot exposen gebruikt. Karaian (2014: 296) omschrijft het 
aldus: ´Slut-shaming is the act of criticizing women or girls for their real or 
presumed sexuality or sexual activity, as well as for looking or behaving in ways 
that are believed to transgress sexual norms.’ Vrouwen worden daarbij vaak op 
een negatieve wijze aangeduid als hoer, del, snol, slet of kech.

2.2 Wetenschappelijke literatuur
Een scan van de wetenschappelijke literatuur laat zien dat op het gebied van 
sexting al het nodige onderzoek beschikbaar is, net als over de specifieke 
invloed die sociaal-culturele factoren daarbij kunnen spelen. Er is echter nog 
nauwelijks onderzoek gedaan naar het fenomeen exposen. 

2.2.1 Sexting
Sexting lijkt inmiddels een relatief wijdverbreid fenomeen. Onderzoek van 
het Safer Internet Centre (2017) laat zien dat in 2016 ongeveer 25 procent 
van de meisjes en 22 procent van de jongens tussen 12 en 17 jaar weleens 
naaktfoto’s of foto in ondergoed had ontvangen (Tweede Kamer, 2018). In 
datzelfde jaar vindt de Rutgersstichting & SOA aids Nederland (2017)1 dat één 

1 Het onderzoek betreft 20.500 respondenten, met evenveel jongens als meisjes. Zeventien procent 
van de respondenten heeft een migratie-achtergrond vanuit Turkije, Marokko, Suriname of de 
Nederlandse Antillen (ibid, 2017).

op de acht jongeren een naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf naar iemand 
heeft gestuurd. In 2012 gold dit nog maar voor 6% van de jongens en 4% van 
de meisjes. Er is dus sprake van een aanzienlijke toename in korte tijd. Uit het 
onderzoek blijkt ook dat met name jongere (15-17 jaar) en/of laagopgeleide 
meisjes relatief vaak een negatieve ervaring met sexting hebben gehad.

Een onderzoek van de European Union Agency for Fundamental Rights laat 
zien dat zeventien procent van de ondervraagde Nederlandse vrouwen zegt 
ongepaste seksuele toenaderingen via het internet te hebben meegemaakt. 
Bij vrouwen onder de zevenentwintig jaar is dat aandeel nog ongeveer twee 
keer zo hoog (Römkens, De Jong & Harthoorn, 2014). Uit andere verschillende 
(internationale) onderzoeksrapportages uit de periode 2010-2017 blijkt dat 
meisjes zowel on- als offline substantieel meer te maken hebben met seksueel 
overschrijdend gedrag dan jongens (Atria, 2017).

Beleving van sexting
Rutgers en Soa Aids Nederland (2017) plaatsen het online seksuele gedrag 
van jongeren in de context van hun onderzoek naar seksualiteit in de levens-
fase van kind naar volwassene; als een zoektocht naar seksuele identiteit en 
voorkeuren. In deze zoektocht zou verkenning van en online experimenteren 
met seksueel gedrag kenmerkend zijn voor de huidige jongeren in de leeftijd 
van 12-25 jaar. Sexting zou daarbij zeker niet altijd als negatief worden erva-
ren. Bijna integendeel: 49% van de jongens en 60% van de meisjes bij wie een 
ander een naaktfoto of seksfilmpje van hen maakte, zegt dit als leuk te hebben 
ervaren (Ibid, 2017). Tegelijkertijd vindt ruim één derde (34%) van de jongens 
en bijna de helft van de meisjes (49%) het (helemaal) niet goed als een meisje 
een naaktfoto van zichzelf naar haar vriend stuurt en vindt 39% van de jongens 
en 46% van de meisjes het (helemaal) niet goed als een jongen een eigen 
naaktfoto naar zijn vriendin verstuurt. 

Relatief veel jongeren vinden het ook niet prettig geconfronteerd te worden 
met naaktbeelden van en sexting door anderen. Zo heeft 41% van de jongens 
en 70% van de meisjes die hebben meegemaakt dat iemand een naaktfoto of 
seksfilmpje van zichzelf aan anderen liet zien dit als vervelend ervaren. Verder 
vindt éé op de drie meisjes het vervelend om iemand te zien masturberen 
tijdens een videochat. Bij jongens is dit één op de zes. Het zijn ook hier de 
jongere (15-17 jaar) en laagopgeleide meisjes die relatief vaak rapporteren 
een negatieve ervaring met sexting te hebben gehad. Zo geeft één op de vijf 
meisjes van vijftien tot en met zeventien jaar aan in de afgelopen zes maanden 
een vervelende ervaring met sexting te hebben gehad. Of jongeren zelf in 
de afgelopen zes maanden aan sexting hebben gedaan2 is de belangrijkste 

2 In de vorm van (het zelf) maken en versturen van seksueel getinte beelden of het tonen van seksuele 
handelingen tijdens een videochat.
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voorspeller voor het hebben van een negatieve ervaring met sexting. Daar-
naast hebben jongeren die meer gebruik maken van social media, die meer 
met vrienden praten over seks en die emotionele verwaarlozing of mishan-
deling thuis hebben meegemaakt, vaker een negatieve ervaring met sexting 
(Rutgers & SOA Aids Nederland, 2017).

Motieven voor sexting
Het gebruik van social media om elkaar seksueel getinte foto’s en filmpjes te 
sturen is dus onderdeel van het seksueel gedragsrepertoire van een aanzienlijk 
deel van de hedendaagse jongeren. Er zijn verschillende motieven om aan 
sexting te doen. Ten eerste doen jongeren aan sexting voor hun eigen plezier. 
Niet alleen het versturen van de foto’s, ook het maken ervan vinden ze leuk. 
(Anastassiou, 2017; Kaylor, Jeglic & Collins, 2016). Een andere motief om aan 
sexting te doen, is het feit dat het een alternatieve manier van seks hebben is 
waarbij er geen gevaar is om zwanger te worden of om besmet te worden met 
een SOA (Anastassiou, 2017). Wat het motief voor sexting ook is, onderling 
vertrouwen speelt (met name bij vrouwen) altijd een centrale rol. Dit benadrukt 
Bates op basis van een meta-analyse: 

‘Women generally do not send nude photos to men they do not know. Instead, 
“a level of trust is likely necessary before women feel comfortable sending a 
nude photo.’ (Bates, 2017: 24)

Toch zijn er ook jongeren voor wie vertrouwen een minder belangrijke rol 
speelt. Door aan sexting te doen hopen zij (seksuele) aandacht te krijgen van 
degene naar wie ze de fotos sturen (Bates, 2017; Clancy, Glettke & Hallford, 
2019). Vrouwen stellen echter ook druk te ervaren van leeftijdgenoten (peer-
group) of partner om seksueel suggestieve teksten en/of beelden te sturen 
(Bates, 2017; Kaylor, Jeglic & Collins, 2016). Uit het onderzoek van Englander 
(2012) blijkt dat groepsdruk en -dwang als belangrijkste motief voor sexting 
wordt gerapporteerd. Deze druk wordt overigens significant sterker door 
vrouwen dan door mannen ervaren (vgl. Clancy, Glettke & Hallford, 2019).

Risico’s van sexting
Sexting kan worden ervaren als seksueel overschrijdend gedrag als het niet 
(meer) gebeurt onder de voorwaarden van positieve seksuele interactie: 
wederzijdse instemming, vrijwilligheid en gelijkwaardigheid. Als aan die 
voorwaarden niet is voldaan, wordt het risico op exposen groter (Rutgers & 
SOA Aids Nederland, 2017; Anastassiou, 2017). Daarnaast zijn veel jongeren 
zich bewust van het risico dat ook hackers toegang kunnen krijgen tot intieme 
beelden en deze verder kunnen verspreiden. Niet de ontvanger van de foto’s, 

maar een externe partij vormt dan een risico (Anastassiou, 2017). Ten slotte, 
is online seksuele intimidatie een risico van sexting dat minder vaak wordt 
genoemd. Dan kan het bijvoorbeeld gaan over het versturen van ‘dick picks’ 
naar iemand, zonder dat de ontvanger daarom heeft gevraagd (zie bijvoor-
beeld Sobierja, 2018). 

Seksueel overschrijdend gedrag kan vervolgens weer verschillende negatieve 
gevolgen hebben. Römkens et al. (2017) laten bijvoorbeeld zien dat slachtof-
fers van online seksueel overschrijdend gedrag of intimidatie te maken kunnen 
krijgen met negatieve gevolgen op psychisch3, fysiek4 en economisch5 gebied.

2.2.2 Exposen
Exacte en eenduidige cijfers over exposen, waarbij seksueel getinte foto’s en 
filmpjes worden gedeeld zijn niet gevonden. Uit onderzoek van Rutgers & Soa 
Aids (2017) onder jongeren komt naar voren dat het anno 2017 maar weinig 
voorkomt dat seksueel getinte beelden gedeeld worden met anderen: 2% van 
de jongens en 1% van de meisjes geeft aan dat het hen dat weleens is over-
komen. De helft van deze jongens en driekwart van deze meisjes geeft aan 
dat ze dit vervelend vonden. Uit onderzoek blijkt dat de reacties op exposen 
bij jongens anders zijn dan bij meiden. Waar meiden vaak (voor langere tijd) 
publieke vernedering en schaamte ervaren, worden naaktfoto’s van jongens 
met een grap weggelachen (Anastassiou, 2017; Clancy, Glettke & Hallford, 
2019). 

In de periode 2010-2016 zijn er bijna 2000 meldingen bij de politie gedaan van 
online seksueel misbruik, waarbij het slachtoffer jonger was dan 23 jaar. Bijna 
een kwart van deze meldingen kwam voort uit jongeren in de leeftijdscategorie 
8-13 jaar, ook bijna een kwart was afkomstig van jongeren in de leeftijdscate-
gorie 14-15 jaar en in de leeftijdscategorie 16-23 jaar gaat het om 54% van de 
meldingen. Er is een sterke toename zichtbaar van 78 meldingen in 2010 tot 
585 meldingen in 2016 (Janssen, 2018).

In het onderzoek van Bates (2017) onder achttien vrouwelijke slachtoffers van 
wraakporno zijn de emotionele en mentale gezondheidseffecten geïnventari-
seerd. Daarin is een parallel gevonden met de mentale gevolgen van (fysieke) 
seksuele aanranding. Het betreft een veelheid van klachten zoals post 
traumatische stress stoornis, angst- en depressieve stoornissen of zelfmoord 
gedachten.

3 zoals angst, depressie en stress, vooral bij vrouwen;
4 zoals slaapproblemen, eetstoornissen, middelenmisbruik en/of zelfmoord;
5 zoals verzuim, motivatieproblemen in baan of opleiding.
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Verder zijn recent twee kwalitatieve onderzoeken uitgekomen rond sexting en 
exposen. Nhass (2019) heeft een klein, verkennend onderzoek gedaan onder 
Marokkaanse tienermeiden dat met name is gericht op de invloed van religie 
op de ervaring van slachtofferschap van exposen. Het onderzoek laat zien 
waarom kennis van geloofsbeleving voor hulpverleners van belang is bij het 
bieden van hulp aan meiden met een Marokkaanse achtergrond. De Lijster 
(2019) heeft in haar promotieonderzoek twee programma’s gericht op leerlin-
gen in het VMBO en Praktijkonderwijs geëvalueerd, die ervoor moeten zorgen 
dat seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren afneemt. Zij conclu-
deert dat dergelijke interventies kunnen helpen om jongeren weerbaarder te 
maken tegen de (groeps)druk die zij vaak ervaren om aan sexting te doen. 

Als we de bestaande onderzoeken die wij vonden naast elkaar leggen, kunnen 
we constateren dat een verkennend onderzoek naar ervaringen met sexting 
en exposen in het hoger beroepsonderwijs niet eerder is gedaan.

2.2.3 Sociaal-culturele factoren als complicerende factor
Voor bepaalde groepen jongeren kunnen de risico’s op bezwarende psy-
chosociale gevolgen als gevolg van sexting of exposen groter zijn door de 
sociaal-culturele groep waartoe zij behoren. Volgens De Jong (2004) zou dit 
met name gelden voor Marokkaanse-, Turkse- en Surinaams/Hindoestaan-
se-Nederlandse jongeren, omdat zij in een cultuur opgroeien waarin eer en 
schaamte een belangrijke rol speelt. Binnen deze sociaal-culturele groepen 
zijn de normen over vrouwelijkheid en seksualiteit meer verbonden aan 
algemeen aanvaarde waarden en algemene gedragsregels binnen de betref-
fende gemeenschap. Er wordt gesproken van een ‘dubbele seksuele moraal’, 
waarbinnen mannen en vrouwen zich anders mogen of moeten gedragen 
(Jane, 2017; De Jong, 2012).

Yerden (2008) legt uit dat in traditionele Turkse leefgemeenschappen de 
kuisheid van vrouwelijke familieleden nog erg belangrijk is: voor de vrouw om 
kuis te zijn, voor de man om kuise vrouwelijke familieleden te hebben (namus). 
Als een vrouw zich niet houdt aan de afspraken binnen de namus, dan 
schendt zij de eer van haar familie en/of echtgenoot. Dat vraagt om optreden 
van de mannelijke familieleden om hun eer en status in de gemeenschap te 
herstellen. 

Binnen de Marokkaanse-Nederlandse gezinnen en families is de familie-eer 
eveneens erg belangrijk. Die vraagt van vrouwen dat zij zich op seksueel 
gebied terughoudend gedragen: in gedrag, in kleding en in uiterlijk. Vrouwen 
zijn het symbool van de familie-eer. Ondanks het feit dat mannen, net als vrou-
wen, als maagd het huwelijk in zouden moeten gaan, blijkt het voor mannen 

eenvoudiger te zijn om zich seksueel vrij te gedragen en hoeven zij zich geen 
zorgen te maken over reputatieschade van hun familie indien hun seksuele 
escapades bekend zouden worden (De Jong, 2012). 

Die dubbele seksuele (groeps)moraal kan theoretisch op verschillende 
manieren worden geduid. Allereerst als ‘stigmatisering’, dat Goffman (1963) 
omschrijft als ‘het proces waarbij een groep mensen op basis van één of 
meerdere gedeelde kenmerken in diskrediet worden gebracht.‘ Dit is een 
sociaal-cultureel proces waarbij een gedraging als normaal of afwijkend van 
de groepsnorm wordt gezien. Goffman onderscheidt twee soorten gestigma-
tiseerden: the discredited, anders-zijn is evident, en the discreditable, anders-
zijn is niet direct opmerkbaar (Goffman, 1963).

Van de Beek stelt in haar onderzoek (2017) dat stigmatisering en dubbele sek-
suele moraal sterk met elkaar samenhangen: ‘bij een dubbele seksuele moraal 
wordt van vrouwen verwacht dat ze een passieve en selectieve rol hebben als 
"seksuele gatekeepers" ’.(p.6) Overigens is het zo dat Van de Beek de dubbele 
seksuele moraal ook aantreft bij jongens zonder migratieachtergrond. 

Een andere theoretische duiding die relevant is voor het verklaren van de 
dubbele seksuele moraal binnen bovengenoemde sociaal-culturele gemeen-
schappen is de regulering van ‘gender performance’, wat inhoudt dat vrouwen 
zoveel mogelijk dienen te voldoen aan de uitvoering van goede vrouwelijkheid 
omdat dit als moreel ijkpunt wordt gezien (Eder et al., 1995; Tanenbaum, 1999, 
West and Zimmerman, 1987).

‘Sex negativity’ biedt een derde theoretisch kader. Binnen monotheïstische 
religies (bijvoorbeeld de christelijke en islamitische) wordt seks gekoppeld aan 
zondigheid; seks is alleen acceptabel binnen de context van het huwelijk en 
voor reproductie (Rubin, 1984; Van de Beek, 2017).

2.3 Sexting en exposen in de media
De voorgaande paragraaf laat zien dat de wetenschappelijke ‘body of know-
ledge’ ten aanzien van sexting en — zeker — exposen nog beperkt is. Dat hoeft 
op zichzelf niet te verbazen: beide fenomenen zijn nog relatief jong. Wij deden 
daarom ook een scan van berichten in de Nederlandse media, vooral ook 
omdat het fenomeen van exposen juist door mediaberichten in 2017 en 2018 
maatschappelijke aandacht kreeg en de aanleiding vormden voor dit onder-
zoek. Welk beeld rijst uit de mediaberichtgeving op?
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2.3.1 Sexting
Het programma EenVandaag enquêteerde in 2018 ruim veertienhonderd 
jongeren tussen de 12 en 24 jaar oud en stelde vast dat een kwart van  
deze jongeren seksueel getinte beelden van zichzelf heeft. Eén op de vijf  
van deze jongeren deelt deze foto’s ook met anderen.

Jacqueline Kleijer (2018), hulpverlener bij Pretty Woman en spreker voor 
Bureau Jeugd en Media, stelt dat sexting inmiddels onderdeel is geworden van 
een normale seksuele ontwikkeling. Ze legt uit dat jongeren een groot deel van 
hun tijd online zijn en dat seksuele ontwikkeling dus ook deels online verloopt. 
Het doorsturen van beelden die vrijwillig met één persoon zijn gedeeld, 
bestempelt zij als een enorme schending van vertrouwen. Dat jongeren dat 
vaak niet zo zien, wordt onder andere duidelijk in de NTR-serie ‘Mag ik je tieten 
zien’ waarin jongens op laconieke toon vertellen regelmatig naaktbeelden te 
ontvangen en te delen met anderen. 

2.3.2 Exposen
In december 2017 bracht de NOS het fenomeen exposen breed onder de 
aandacht (NOS, 2017). Jonge vrouwen van met name Marokkaanse, Turkse 
en Hindoestaanse afkomst zouden op social media worden weggezet als 
'oneerbaar' of 'kech' (hoer) en op straat worden nageroepen, met vaak drama-
tische gevolgen voor henzelf en hun familie. Om de problematiek invoelbaar te 
maken, maakte de nieuwszender een reportage over Ouahiba. Zij voelde zich 
maandenlang gedwongen binnen te blijven nadat naaktfoto's van haar via 
haar ex-vriend verspreid werden via speciale groepen op berichtendienst Tele-
gram, compleet met haar achternaam en telefoonnummer. Ze ontving daarna 
duizenden berichten van jongeren die haar voor 'hoer' uitmaakten. Toen haar 
ouders erachter kwamen dat naaktfoto’s van hun dochter rondgingen op inter-
net lieten zij weten ernstig in haar teleurgesteld te zijn: 'Waarom doe je ons dit 
aan?' Want ook hun eer en goede naam waren hierdoor aangetast. De meeste 
vriendinnen lieten Ouabiba naar haar zeggen in de steek om te voorkomen zelf 
als 'hoer' te worden gezien. Zelfs haar werkgever werd benaderd om hem te 
waarschuwen: ze zou zijn bedrijf een slechte naam bezorgen. Ouahiba raakte 
zo in de knel dat ze overwoog zelfmoord te plegen, zo liet de reportage zien.

Ter voorbereiding van de reportage keken redacteuren van het YouTube-ka-
naal NOS Mashup een week lang mee in een aantal ‘Expose-groepen’ via de 
berichtendienst Telegram. De expose-groepen, met duizenden leden, blijken 
namen te hebben als 187 exposed snitches & bitches en hoofddoekjes18+. 
Het voornaamste doel is vrouwen aan de schandpaal te nagelen, en dan 
vooral vrouwen met een Marokkaanse of Turkse achtergrond. Onder de 
slachtoffers zitten ook minderjarigen. 

Kort na de reportage veroorzaken uitspraken van rapper Boef maatschappe-
lijke beroering. Hij noemt vrouwen die hem een lift hebben gegeven ‘kechs’, 
omdat ze om acht uur ’s ochtends op straat waren en daarvoor naar een club 
waren geweest (Redactie, 2018). 

Brede discussie
Het zijn vooral deze twee gebeurtenissen die aanleiding geven tot — vaak 
felle — reacties van jongeren, columnisten en hulpverleners, veelal van Marok-
kaanse afkomst. Zij gaan daarbij vooral in op de nog altijd bestaande onge-
lijkheid tussen mannen en vrouwen binnen de gemeenschap en het taboe op 
seksuele relaties voor het huwelijk. Columniste Nadia Ezzaroili (2017) wijst op 
de dubbele seksuele moraal binnen de Marokkaanse en Turkse gemeenschap 
die volgens haar nog altijd wordt bevestigd én bevochten. Zij laat ook zien 
waarom het woord 'kech' voor islamitische vrouwen zo pijnlijk is en waarom het 
lastig is er weerbaar tegen te worden. De daders staan immers heel dichtbij. 

Noura El Abdouni (2017) stelt in het NRC zelfs dat er een ‘seksualiteitsoorlog’ 
gaande is en spreekt van ‘Eerwraak 2.0’ vanwege de wraakzuchtige manier 
waarop foto’s binnen bepaalde groepen worden verspreid. Daarbij wijst El 
Abdouni er ook op dat het niet altijd gaat om seks. Soms draagt een meisje 
geen hoofddoek op een foto — terwijl ze die offline wel draagt — waardoor zij 
meteen bestempeld wordt tot ‘kech’. El Abdouni concludeert dat er binnen 
de Marokkaanse en Turkse gemeenschap kennelijk niet veel voor nodig is om 
verstoten te worden. Altuntas (2018) ziet dat als een gevolg van het gegeven 
dat in de Islamitische gemeenschap de vrouw nog altijd wordt gezien als 
eigendom van de man. En niet alleen van haar man, maar van alle mannen in 
haar familie en schoonfamilie. 

YouTuber Youssef Kouhouh brengt nog een andere invalshoek in. Hij legt uit 
dat jongens vooral meiden exposen, omdat ‘je er credits mee scoort’ (Pruis & 
Van Niekerk, 2017). Hij zegt: ‘Het is raar, maar in het hoofd van deze mensen 
klinkt het alsof ze een prestatie hebben verricht. Het meest waardevolle, de 
naakte waarheid, dat hebben ze gekregen.’ 
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Grote gevolgen?
In verschillende mediaberichten wordt benadrukt dat de gevolgen voor 
meisjes met een Islamitische achtergrond groot kunnen zijn. Shirin Musa van 
vrouwenorganisatie Femmes for Freedom zegt in De Volkskrant meerdere 
vrouwen te kennen die, nadat zij exposed waren, zijn meegenomen naar het 
land van herkomst om daar uitgehuwelijkt te worden (Raalte, 2017). Jeugd-
rechercheur Karima Benamari legt in Secondant uit dat meisjes van Turkse 
of Marokkaanse afkomst die exposed zijn vaak weglopen uit schaamte of 
zichzelf iets aandoen (Van der Wiele, 2015). Daarbij stelt ze dat deze meisjes 
extra gevoelig zijn voor chantage, omdat eer en schaamte voor hen belangrijke 
kwesties zijn. Ook de daders zijn vaker dan gemiddeld van Marokkaanse of 
Turkse afkomst. 

Verschillende gedachten over interventies
In de media wordt vanuit verschillende kanten naar voren gebracht dat het 
belangrijk is het taboe rond seks in Islamitische kring te doorbreken en sexting 
daar bespreekbaar te maken. Daar worden ook concrete initiatieven toe 
ontwikkeld. Zo brengt de politie in Utrecht in samenwerking met hulpverle-
ningsorganisatie Pretty Woman de prijswinnende voorlichtingsfilm ‘Seksting, 
bloedlink!’ uit, waarin de gevaren van sexting in beeld zijn gebracht (Azamouri, 
2017). De film is speciaal bedoeld voor Islamitische jongeren en ouders. Het 
fear appeal — benadrukken van de gevaren — lijkt voor de politie een aan-
trekkelijke strategie te zijn: in september 2018 zegt de politie aan jongeren te 
adviseren te stoppen met sexting, vanwege de schadelijke psychische gevol-
gen ervan (NOS, 2018). 

Anderen werpen daar echter tegenin dat zo’n boodschap juist victim blaming 
in de hand werkt. Het kan er immers toe leiden dat jongeren die ondanks de 
waarschuwingen slachtoffer van exposing worden, zich juist extra schamen 
en niet om hulp durven vragen. In een opinieartikel in De Volkskrant stellen 
specialist seksuele opvoeding Barbé en onderzoeker Naezer (2018) daarom 
dat in voorlichting vooral de nadruk op seksuele vrijheid moet liggen én op 
het respecteren van elkaars privacy en waardigheid. Weer anderen wijzen 
de nadruk op voorlichting aan (potentiële) slachtoffers in zijn algemeenheid 
van de hand. Achahbar en Alaoui (2017) stellen dat daarmee impliciet het 
wangedrag van mannen wordt goedgepraat en vrouwen verantwoordelijk 
worden gehouden. Zij pleiten voor het verleggen van de focus naar het gedrag 
van daders. Zij verwachten het meeste resultaat in dat opzicht van preventie, 
maar stellen dat ook effectieve regelgeving nodig is om potentiele daders af 
te schrikken en het gedrag in expose-groepen aan te pakken. Een artikel in De 
Correspondent wijst in dit licht op een zaak in Denemarken, waar in één keer 
1.004 jongeren zijn aangeklaagd voor het verspreiden van seksvideo’s van een 

minderjarig meisje via Facebook-Messenger. Een dergelijke aanpak zou een 
krachtige waarschuwing zijn voor jongeren, ook omdat deze duidelijk maakt 
hoe kwetsbaar zij en anderen online zijn (Kulager, 2018).

Pleidooi voor mentaliteitsverandering
Tot slot vinden we in de media naast een roep om interventies van buitenaf 
ook een roep om een mentaliteitsverandering die van binnenuit moet plaats-
vinden en waarvoor social media een belangrijk platform is. Zo stelt El Abdouni 
(2017) in NRC dat de stem van de afwijkers sterker moet worden. In hetzelfde 
artikel wordt beschreven hoe dat tegengeluid inmiddels ook is te horen in 
de YouTube-wereld. Turks- en Marokkaans-Nederlandse vloggers weten 
zich vaak gesteund door fans uit eigen gemeenschap die fel reageren op de 
bemoeienissen met seksualiteit. 

2.4 Sexting en exposen in het (straf)recht
In het regeerakkoord Vertrouwen in de Toekomst (kabinet Rutte III) staat het 
voornemen om ‘wraakporno’ strafbaar te stellen. Met de nieuwe strafbaarstel-
ling wil het kabinet een bijdrage wil leveren aan een duidelijke normstelling 
van wat wel en niet acceptabel gedrag is in onze samenleving (Tweede 
Kamer, 2018). In november 2018 is vervolgens het Wetsvoorstel herwaardering 
strafbaarstelling actuele delictsvormen ingediend, waarin ook wraakporno 
strafbaar is gesteld (zie bijlage D voor artikel 139h Sr dat wraakporno strafbaar 
stelt). Op het moment van schrijven is bekend geworden dat deze wet per 1 
januari 2020 van kracht is. Tot die tijd was exposen alleen strafbaar op grond 
van een aantal andere wetsartikelen. In het bepalen van de strafbaarstelling 
staat voorop dat in beginsel het uitwisselen van seksueel getinte foto’s niet 
strafbaar is (OM, 2017). De ernst en strafbaarheid van het geval worden 
bepaald aan de hand van vier criteria: 
-  Aard van het beeldmateriaal;6

-  Vrijwilligheid waarmee het beeldmateriaal tot stand is gekomen;
-  Wijze en mate van verspreiding;
-  Relatie tussen de betrokken personen. 

Deze classificatiecriteria zijn gericht op zaken waarin sprake is van een 
minderjarige dader. Uit de jurisprudentie blijkt echter dat de rechterlijke macht 
vergelijkbare criteria gebruikt bij het vaststellen van de ernst en stafbaarheid in 
gevallen waarbij meerderjarigen zijn betrokken. 

6 Alleen ‘ernstige incidenten’ zijn strafbaar. Dat wil zeggen dat er sprake is van crimineel of 
kwaadwillend gedrag. Hierbij wordt benadrukt dat het motief van de dader geen kwade bedoeling 
hoeft te zijn, ‘maar eerder van verwijtbaar onnadenkend gedrag’ (OM, 2017: 2). Afpersing (ofwel 
sextortion) en exposen vallen doorgaans onder de noemer ‘ernstige incidenten’. 
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Afhankelijk van het geval kan de rechter de verdachte veroordelen voor 
bijvoorbeeld belediging, smaad, het bezit van kinderporno etc. In bijlage D is 
een lijst opgenomen met artikelen die een belangrijke rol (kunnen) spelen in 
expose-zaken.

In de praktijk blijkt dat zaken op zeer verschillende manieren worden geclas-
sificeerd en afgedaan. De straf die een meerderjarige verdachte krijgt, is met 
name afhankelijk van welk strafbaar feit uiteindelijk bewezen wordt verklaard. 
De strafvorm varieert van het uitvoeren van een taakstraf, het betalen van een 
geldboete en/of een gevangenisstraf. In de praktijk blijkt dat de dader vaak 
alleen een geldboete hoeft te betalen. Dit in tegenstelling tot veel andere 
landen: in Japan worden gevangenisstraffen opgelegd van maximaal drie jaar, 
in Israël zelfs vijf jaar (Stöve, 2019).

Voor minderjarige verdachten geldt dat zij de zogenaamde HALT-interventie 
Sexting opgelegd kunnen krijgen als ze verdacht worden van een licht zeden-
delict. Deze interventie focust op bewustwording van veilig en respectvol 
online (seksueel) gedrag (halt.nl, z.d.). Minderjarige daders die verdacht 
worden van zwaardere zedendelicten kunnen (ook) een gevangenisstraf en/of 
PIJ-maatregel opgelegd krijgen. 

2.5 Alles overziend
Wetenschappelijk onderzoek op het gebied van sexting en exposen verkeert 
nog in een opstartfase. Op het gebied van sexting begint het aantal onder-
zoeken langzaam te groeien, op het gebied van exposen is nog vrijwel geen 
onderzoek gedaan. Als we breder kijken naar wat zowel in de literatuur als in 
de media over sexting en exposen is geschreven, dan valt op dat naar sexting 
op twee verschillende manieren wordt gekeken: 

1.  Neutraal Het experimenteren, ook online, met seksualiteit hoort bij de 
levensfase van jongeren. Jongeren zijn een groot deel van hun tijd online 
en het is daarom logisch dat hun seksuele ontwikkeling ook deels online 
verloopt;

2.  Negatief Sexting is, wanneer het niet vrijwillig plaatsvindt, een vorm van 
grensoverschrijdend gedrag. In meerdere onderzoeken komt naar voren dat 
jongeren aangeven druk te ervaren van leeftijdgenoten (peergroup) om aan 
sexting te doen. Dat zou meer voor vrouwen dan voor mannen gelden en 
met name voor jongeren met een migratieachtergrond zou dat zeer nega-
tieve gevolgen kunnen hebben. Deze jongeren moeten immers balanceren 
tussen hun eigen identiteitsontwikkeling in de Nederlandse samenleving 
en de sociale controlemechanismen uit de eigen cultuur die gekoppeld zijn 
aan de eer van vrouwen.

Ook exposen blijkt vanuit twee invalshoeken te worden bezien:
1.  Slachtoffergericht Als een risico dat een jongere — bewust of 

 onbewust — neemt door aan sexting te doen. Deze zienswijze wordt onder 
andere uitgedragen door de Nederlandse politie, die jongeren oproept te 
stoppen met sexting vanwege de ernst van de mogelijke gevolgen.

2.  Dadergericht Als een enorme schending van vertrouwen, wanneer het gaat 
om beelden die vrijwillig met één persoon zijn gedeeld. Volgens deze ziens-
wijze zouden niet zozeer de (potentiële) slachtoffers, maar de (potentiële) 
daders ter verantwoording geroepen moeten worden. Naast enkele experts 
van Nederlandse afkomst stellen ook enkele experts met een Marokkaanse 
achtergrond zich inmiddels openlijk achter deze zienswijze, zo blijkt uit de 
mediaberichtgeving.

In het verlengde hiervan wordt exposen gezien als een ‘nieuw’ type strafbaar 
feit, dat nu — onder voorwaarden — al strafbaar was op basis van bestaande 
artikelen in het strafrecht, maar waarvoor op 1 januari 2020 een nieuw straf-
rechtsartikel is ingevoerd.

Sexting en exposen: een eerste verkenning

http://halt.nl
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Hoofdstuk 3

Probleemstelling, 
vraagstelling en 
verantwoording

3.1 Probleem- en doelstelling
Het voorgaande hoofdstuk liet zien dat er voldoende signalen zijn om te ver-
onderstellen dat exposen van (vooral) meisjes of vrouwen van Marokkaanse, 
Turkse en Hindoestaanse afkomst relatief vaak voorkomt én grote impact 
heeft, maar dat wetenschappelijk onderzoek op dit gebied nog beperkt is. Dat 
laatste maakt het vooralsnog lastig te beoordelen hoe urgent het fenomeen 
van exposen voor de betreffende groepen daadwerkelijk is of wat daaraan 
eventueel zou kunnen worden gedaan. 

Randstedelijke hogescholen — waaraan de onderzoekers verbonden 
zijn —  kennen een relatief groot aandeel vrouwelijke studenten van Marok-
kaanse, Turkse en Hindoestaanse afkomst. Daardoor bieden zij mogelijk een 
goed startpunt om het inzicht in deze problematiek en de manier waarop  
deze mogelijk aangepakt kan worden te vergroten. 

Doelstelling
De doelstelling van het onderzoek is dan ook inzicht te krijgen in de impact en 
gevolgen van sexting en exposen voor vrouwelijke hbo-studenten van Marok-
kaanse, Turkse en Hindoestaanse afkomst en, zo daarin hun ogen aanleiding 
toe is, in oplossingsrichtingen voor het voorkomen en/of verminderen van 
de schadelijke gevolgen van exposen. Het gaat daarbij met name om aan-
knopingspunten voor interventies die binnen het hbo opgezet en uitgevoerd 
kunnen worden, met medewerking van professionals in dat hbo, al dan niet 
in samenwerking met vertegenwoordigers van zogenaamde ‘ketenpartners’ 
zoals gemeenten, politie, jongerenwerk, hulpverleningsorganisaties en zelf-
organisaties. Het onderzoek heeft daarmee het karakter van een exploratief 
fenomeenonderzoek, dat de input kan vormen voor een meer ontwerp-
gericht vervolgonderzoek, waarin — zo dit wenselijk blijkt — de geformuleerde 
 oplossingsrichtingen in samenwerking met leden van de doelgroep worden 
omgezet in concrete interventies. 

3.2 Onderzoeksvraag
Het voorgaande leidt tot de volgende centrale onderzoeksvraag:  
 
‘Wat zijn de impact en gevolgen van exposen voor vrouwelijke studenten van 
Hindoestaanse, Marokkaanse en Turkse afkomst in het hbo en in hoeverre 
vinden zij interventies wenselijk om deze te voorkomen of te beperken?’

Aan de hand van de in het voorgaande hoofdstuk geschetste literatuur- en 
mediaverkenning, alsmede een achttal verkennende interviews met experts 
(zie 3.3.) zijn daarbij de volgende deelvragen opgesteld:
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1.  In hoeverre zijn hbo-studenten en hbo-professionals bekend met  
(de risico’s van) sexting en exposen?

2.  Welke ervaring hebben hbo-studenten en hbo-professionals in de praktijk 
met sexting en exposen en met de gevolgen daarvan?

3.  Welke noodzaak en mogelijkheden zien hbo-studenten en  
hbo-professionals om slachtofferschap van exposen te voorkomen  
en/of de gevolgen daarvan te beperken?

4.  Welke rol kunnen hbo-instellingen volgens hbo-studenten en  
hbo-professionals daarbij spelen? 

De deelvragen zijn uitgewerkt in een topiclijst die als leidraad is gebruikt bij  
het afnemen van interviews met studenten en hbo-professionals (zie bijlage A 
en B). 

3.3 Onderzoeksopzet en -uitvoering
Gekozen is voor een kwalitatief onderzoek met een exploratief karakter. Het 
onderzoeksgebied is immers nog relatief nieuw en inzicht in de belevingen, 
betekenis en consequenties van sexting en exposen vanuit het perspectief 
van jongeren zelf is nog zeer beperkt. Een kwalitatieve onderzoeksmethode 
lag daarmee het meest voor de hand: daarmee is het mogelijk om met relatief 
kleine aantallen respondenten voldoende, kwalitatief hoogwaardige infor-
matie op te halen, met juist ook inzicht in de percepties en belevingen van 
respondenten (zie bv. Bleijenberg, 2015). 

Het onderzoek is opgebouwd langs de weg van de navolgende stappen en 
onderdelen:
I. Literatuur- en deskresearch
II. Verkennende interviews met (8) experts
III. Eén focusgroep met studenten
IV. Semi-gestructureerde interviews met (82) studenten
 a.  (40) vrouwelijke studenten van Marokkaanse, Turkse en 

Hindoestaanse afkomst
 b.  (30) vrouwelijke studenten met diverse andere culturele 

achtergronden 
 c. (12) mannelijke studenten van diverse afkomst
V. Semi-gestructureerde interviews met (16) hbo-professionals
VI. Analyse en rapportage

De verschillende onderdelen worden in de navolgende subparagrafen nader 
toegelicht.

3.3.1 Literatuur- en deskresearch
Zoals inzichtelijk gemaakt in hoofdstuk 2 is informatie verzameld uit allerlei 
typen bronnen zoals wetenschappelijke artikelen en rapportages, maar ook 
uit vlogs, blogs, krantenartikelen, columns, documentaires en uitingen op 
social media. Dat resulteerde in een eerste inzicht in de theoretische begrip-
pen sexting en exposen, en in de achtergronden en impact daarvan, in het 
bijzonder voor jongeren van Marokkaanse, Turkse en Hindoestaanse afkomst. 
Waarbij overigens moet worden opgemerkt dat het zoeken naar wetenschap-
pelijke documenten beperkt is gebleven en hoofdzakelijk met de zoekmachine 
Google Scholar is gedaan. Het vooronderzoek heeft aanknopingspunten 
opgeleverd voor de vragenlijsten die tijdens de interviews zijn gebruikt.

3.3.2 Verkennende interviews met experts
Gelijktijdig met het literatuuronderzoek zijn interviews gehouden met acht 
experts om een beeld te krijgen van de ervaringen met sexting en (slachtoffers 
van) exposen in het werkveld. Gesproken werd onder meer met een zedenre-
chercheur, een (online) jongerenwerker, een zorgcoördinator en een expert 
op het gebied seksuele ontwikkeling. In bijlage C is de gebruikte de topiclijst 
bijgevoegd en bijlage E geeft een overzicht van de geraadpleegde (typen) 
experts. 

3.3.3 Klankbordgroep
Bij de start van het onderzoek werd een klankbord samengesteld afkomstig 
uit het netwerk van de onderzoekers. De klankbordgroep bestond uit profes-
sionals uit het hoger onderwijs (docenten, studie- en loopbaanbegeleiders, 
decanen en vertrouwenspersonen), een onderwijskundige werkzaam in het 
management van het speciaal onderwijs, een docent uit het MBO en een 
medewerker van de politie. 

Met de klankbordgroep werd beoogd periodiek onderzoeksresultaten en 
gemaakte of te maken keuzes te bespreken. Na een eerste gezamenlijke 
bijeenkomst heeft in de loop van het onderzoek een aantal keer afstemming 
plaatsgehad met individuele leden van de groep. Naast het bespreken van 
de onderzoeksbevindingen werd veel tijd besteed aan het reflecteren op de 
betekenis daarvan voor eventuele interventies en de rol die instellingen daarbij 
zouden kunnen spelen.
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3.3.4 Interviews met studenten
Tijdens de uitvoering van het vooronderzoek zijn vier student-interviewers 
geselecteerd die zelf aan een hogeschool studeren of dat tot voor kort deden. 
Bij de werving is specifiek gezocht naar vrouwelijke studenten met een migra-
tieachtergrond, vanuit de gedachte dat zij gemakkelijker toegang hebben tot 
de primaire doelgroep van het onderzoek en vrijer, meer op gelijke voet met 
respondenten kunnen praten over de (gevoelige) onderwerpen sexting en 
exposen. De studenten zijn voorafgaand aan het onderzoek getraind in het 
doen van interviews en droegen ook bij aan de totstandkoming van itemlijsten 
voor de semi-gestructureerde gesprekken. Ter ondersteuning van de intervie-
wers zijn tijdens de uitvoering onderlinge groepsgesprekken georganiseerd om 
de onderzoeksresultaten te bespreken en werd een groepsapp aangemaakt 
om onderzoekservaringen en -bevindingen snel te kunnen delen.

Daarnaast namen de beide vrouwelijke hoofdonderzoekers (Nederlandse 
afkomst) ook een aantal interviews af met studenten. Dit om ook zelf feeling te 
krijgen met de leef- en denkwereld van de respondenten en zo ook de onder-
zoeksresultaten van de studentonderzoekers beter te kunnen beoordelen. Een 
aantal respondenten van Marokkaanse afkomst gaf bij hen aan meer open te 
durven praten met een vrouw van Nederlandse afkomst dan met een vrouw 
uit de eigen gemeenschap. Ten eerste omdat Nederlandse vrouwen in hun 
ogen ruimdenker zouden zijn, maar ook dat zij daardoor minder risico liepen 
dat verkregen (gevoelige) informatie verspreid zou worden binnen de Marok-
kaanse gemeenschap.

(Werving van) respondenten
De onderzoekers en de student-interviewers hebben binnen het eigen netwerk 
respondenten geworven die studeren aan verschillende hogescholen (en 
mbo-instellingen) in Nederland. Er is sprake van een spreiding van hoge-
scholen en respondenten, ofschoon het merendeel van de respondenten uit 
Amsterdam en Rotterdam komt (van Hogeschool Inholland in Amsterdam, 
Diemen en Rotterdam, de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool 
Rotterdam). De overige studenten zijn afkomstig van de Hogescholen Utrecht, 
Arnhem/Nijmegen en Leiden. 

Zoals eerder aangeven wordt de primaire doelgroep van het onderzoek 
gevormd door vrouwelijke hbo-studenten van Marokkaanse, Turkse en 
Hindoestaanse afkomst. Al gauw brachten de student-onderzoekers in dat 
sexting en exposen ook sterk leeft bij andere jonge vrouwen met een migratie-
achtergrond in het hbo en dat ook voor hen de gevolgen van exposed worden 
groot kunnen zijn. Gaandeweg is er daarom voor gekozen de doelgroep 
van het onderzoek te verbreden en studenten van uiteenlopende etnische 
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achtergronden in het onderzoek te betrekken. Daarnaast is besloten ook 
enkele mbo’ers te bevragen. Daaraan lagen twee overwegingen ten grond-
slag: ten eerste merkten wij dat binnen de verzamelde data in het hbo eerder 
dan verwacht verzadiging optrad. Ten tweede zagen we deze interviews 
buiten het hbo als relevant contrastmiddel, waarmee wij konden bepalen of de 
beleving en ervaringen van hbo-studenten die wij optekenden, specifiek zijn 
voor deze groep of wellicht een bredere geldigheid hebben. Na analyse bleek 
dat er tussen hbo’ers en mbo’ers geen opvallende verschillen zichtbaar waren 
in ervaringen of opvattingen ten aanzien van exposen.7 

De interviews
De interviews waren van het semi-gestructureerde type, aan de hand van een 
tevoren vastgestelde item- en vragenlijst. De gebruikte topiclijst is te vinden in 
bijlage A. Belangrijke thema’s hierbinnen waren de bekendheid met, houding 
ten aanzien van en oordeel over sexting en exposen en de mate waarin 
respondenten hier (zelf of via anderen) ervaring mee hadden. Ook werd stilge-
staan bij hun percepties van de impact van exposen (voor henzelf en/of voor 
anderen) en van de hulp die slachtoffers voorhanden hebben. Tenslotte werd 
gevraagd naar de manier waarop slachtoffers empowered kunnen worden.
Bij de interviews moest er rekening mee worden gehouden dat het onder-
zoeksthema — voor tenminste een deel van de respondenten — een taboeon-
derwerp is waar jongeren niet gemakkelijk over praten, zeker niet wanneer het 
ook over henzelf gaat. Dat geldt voor jongeren met een migratie achtergrond 
nog eens in het bijzonder, omdat zij zich zeer bewust kunnen zijn van de risico’s 
die het uitlekken van deze gevoelige informatie met zich mee kan brengen. 
Het tot stand brengen van een vertrouwensband met de respondenten was 
daarom een belangrijke voorwaarde. Om dezelfde reden is niet altijd recht-
streeks naar persoonlijke ervaringen met sexting of exposen gevraagd, maar 
werd een opening daartoe geboden via een omweg: ‘ken je deze fenomenen 
en wat zie je daarvan in jouw eigen omgeving?’. Meer directe vragen over 
eigen ervaringen werden door nogal wat respondenten ontweken.

In de onderzoeksopzet was voorzien in een mix van individuele- en groep-
sinterviews, om zo de kans op voldoende respondenten te optimaliseren. 
Omdat het organiseren van de individuele interviews in tegenstelling tot de 
groepsinterviews soepel verliep en het eerste groepsinterview geen nieuwe of 
andere inzichten opleverde dan individuele interviews, is besloten verder geen 
groepsinterviews te organiseren. 

7 Het is niet onwaarschijnlijk dat de belangrijkste verklaring hiervoor ligt in de vrijwel identieke 
leeftijdscategorie van de mbo- en hbo-respondenten: veelal tegen of boven de twintig jaar. De in 
hoofdstuk 4 en verder gepresenteerde onderzoeksbevindingen geven aanleiding te veronderstellen 
dat de bevindingen onder aanzienlijk jongere respondenten anders zullen zijn.
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 Vrouwelijke student-respondenten naar etniciteit en 
opleidingsniveau

In totaal zijn 70 vrouwelijke studenten geïnterviewd in de leeftijd van 17 tot 31 
jaar. De uiteindelijke verdeling van de vrouwelijke studenten over de verschil-
lende etnische groepen en opleidingsniveaus ziet er als volgt uit:

Marokkaans

Turks

Hindoestaans

Ghanees

Surinaams

Overig

Marokkaans

Turks

Hindoestaans

Overig

HBO

13

8

9

4

7

9

50

HBO

3

2

1

5

11

WO

2

2

WO

MBO

1

1

5

2

1

10

MBO

1

1

MBO-
werkend

2

1

1

3

7

MBO-
werkend

VO

1

1

VO

Totaal

14

10

16

7

8

15

70

Totaal

4

2

1

5

12

Tabel 1 Vrouwelijke respondenten naar etniciteit en opleidingsniveau

Mannelijke student-respondenten naar etniciteit en opleidingsniveau
Om de uitspraken van vrouwelijk studenten te staven over de mate waarin 
sexting en exposen onder jonge mannen en vrouwen voorkomt, zijn ook 
mannelijke studenten in het onderzoek betrokken. De hiervoor beschreven 
verbreding naar andere etnische groepen en opleidingsniveaus hebben wij om 
dezelfde redenen ook toegepast bij het selecteren en interviewen van manne-
lijke studenten. De verdeling van de mannelijk studenten die zijn geïnterviewd 
ziet er als volgt uit:

Tabel 2 Mannelijke respondenten naar etniciteit en opleidingsniveau
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Onderzoek als co-creatie
Bij de uitvoering van het onderzoek is nauw samengewerkt met docent-onder-
zoekers en studenten van verschillende etnische afkomst. Deze co-creërende 
aanpak bleek inderdaad de rijkdom aan informatie op te leveren die werd 
beoogd en heeft draagvlak gecreëerd voor de uitkomsten van dit onderzoek 
en voor ontwikkeling en implementatie van eventuele interventies. Bovendien 
hoorden we als onderzoekers terug dat de interviews voor zowel de studentin-
terviewers als de respondenten zelf een reflectiemoment was ten aanzien van 
de besproken thema’s. 

3.3.5 Interviews met hbo-professionals
Verder zijn zestien professionals geïnterviewd die werkzaam zijn bij hbo-in-
stellingen in de Randstad, waaronder docenten, een opleidingsmanager, 
decanen en vertrouwenspersonen. Gekeken is vooral in hoeverre zij bekend 
zijn met de fenomenen sexting en exposen, de mate waarin zij daarmee te 
maken krijgen in hun beroepspraktijk en hun visie op wat de eigen rol — en die 
van de onderwijsinstelling — is in de aanpak van problemen die daaruit kunnen 
volgen. De interviews zijn afgenomen door ervaren (docent-)onderzoekers die 
goed bekend zijn met de context waarbinnen hbo-professionals opereren. Om 
anonimiteit te garanderen zijn alleen de functies genoemd en niet de naam 
van de hbo-instelling waar zij werkzaam zijn. De topiclijst is opgenomen in 
bijlage B.

3.4 Periode van onderzoek
Het onderzoek is gestart op 1 mei 2018, met een beoogde looptijd van een 
jaar. Het veldwerk vond overwegend plaats tussen september 2018 en 1 febru-
ari 2019, enkele interviews werden nog daarna gehouden om onevenwichtig-
heden in het respondentenbestand te corrigeren. Analyse en rapportage vond 
plaats in de periode maart tot en met juni 2019.
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Hoofdstuk 4

Aard, omvang en impact 
van (sexting en) exposen

In dit hoofdstuk schetsen wij de bevindingen van de bekendheid 
met en ervaringen ten aanzien van exposen bij de verschillende 
respondentgroepen in ons onderzoek. We beginnen met de 
primaire doelgroep van ons onderzoek: de jonge vrouwen van 
Marokkaanse, Turkse en Hindoestaanse afkomst (paragraaf 4.1). In 
achtereenvolgende paragrafen komen de percepties, ervaringen 
en houdingen van de andere groepen in ons onderzoek aan bod: 
de vrouwelijke studenten met een andere etnische herkomst (par. 
4.2), de mannelijke studenten (paragraaf 4.3), de hbo-professionals 
(paragraaf 4.4) en de experts (paragraaf 4.5). Nadat we het 
fenomeen exposen vanuit deze vijf verschillende perspectieven in 
kaart hebben gebracht, maken we in paragraaf 4.6 de balans op. 
 
Elke paragraaf is op identieke manier opgebouwd. Omdat exposen 
nauw verbonden is met het bredere fenomeen sexting — en daar 
deels uit voortkomt — beginnen we eerst met de bekendheid en 
ervaringen met dat fenomeen, de houding ten aanzien daarvan, 
de (inschatting van) motieven daarvoor en de risico’s daarvan. 
Vervolgens zoomen we in op het fenomeen exposen zelf. Hoe 
bekend zijn respondenten uit de betreffende onderzoeksgroep 
daarmee? Wat zien zij daarvan in hun eigen leven en leefomgeving 
en hoe kijken zij naar de daders (en hun motieven) en de slachtoffers 
(en de impact die exposen op hen heeft)?  
 
In de weergave van de onderzoeksuitkomsten is bewust met veel 
citaten gewerkt, zodat de belevingswereld van respondenten meer 
tot leven komt voor de lezer. Gelet op de gevoeligheid van het 
onderwerp voor een aanmerkelijk deel van de respondenten zijn de 
citaten geanonimiseerd en zijn uitsluitend het geslacht, de leeftijd 
en de etnische achtergrond of het beroep weergegeven. 

4.1  Vrouwelijke respondenten van Hindoestaanse, Marokkaanse 
en Turkse afkomst

Zoals in de inleiding geschetst laten we de respondenten uit deze groep eerst 
aan het woord over sexting. Daarna zoomen we in op exposen.

4.1.1 Sexting
‘Ik denk dat sexting erbij hoort. Het is zo gemakkelijk om foto’s te maken en 

te verspreiden. Net als dirty talk... Ja, in the heat of the moment, stuur je dan 

zulke foto’s.’ (vrouw, 28 jaar, Hindoestaanse afkomst)

Alle vrouwelijke studenten van Hindoestaanse, Marokkaanse en Turkse 
afkomst die voor dit onderzoek zijn geïnterviewd, zijn er bekend mee dat 
jongeren naaktfoto’s of seksfilmpjes van zichzelf maken en versturen via social 
media. Niet iedereen kent of gebruikt daarvoor de term ‘sexting’. Sommigen 
geven aan dat termen als sending nude, pikante foto’s sturen of gewaagde 
foto’s sturen onder jongeren meer gebruikt worden dan het begrip sexting.

Motieven 
Sexting wordt gezien als iets dat bij de puberteit hoort, met het verkennen van 
grenzen en het ontdekken van seksualiteit. Vrouwen doen dit omdat ze het 
leuk vinden, omdat ze indruk willen maken op anderen of omdat ze verliefd zijn 
op iemand.

‘Ik denk dat iedereen het wel een keer heeft gedaan. Maar voornamelijk 

jongeren zijn er actief mee bezig. Er is geen specifieke afkomst die het 

vaker doet dan de ander. Het is spannend, opwindend en het is leuk. Het kan 

ook zijn om indruk te maken op je “crush”.’ (vrouw, 20 jaar, Hindoestaanse 

afkomst)

Ook andere redenen spelen een rol. Zoals bevestiging zoeken van een man 
dat hij de betreffende vrouw leuk vindt, of elkaar ‘teasen’ binnen — maar ook 
buiten — een relatie. 

‘Vriendinnen die het doen, zeggen dat het vooral heel spannend is. Dat het je 

ook een soort van macht geeft. Dit vooral bij mensen die ze niet kennen. Zo 

van, ik heb je laten zien wat ik in huis heb, maar je mag het niet aanraken. 

Als het werd verstuurd naar hun partner, dat lijkt meer de normaalste 

zaak van de wereld, omdat ze hem volledig vertrouwen.’ (vrouw, 24 jaar, 

Marokkaanse afkomst)
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‘Mijn vriend en ik sturen elkaar wel eens erotische foto’s. Ik vertrouw hem 

100% en vice versa. Het is spannend, leuk en opwindend. We slaan de foto’s 

niet op en laten het ook aan niemand zien.’ (vrouw, 20 jaar, Hindoestaanse 

afkomst)

Voor vrouwen met een migratie achtergrond kan sexting een veilig alternatief 
zijn voor ‘echte seks’: voor veel van hen is maagdelijkheid immers essentieel. 

‘Als ik aan allochtonen denk, dan denk ik dat ze foto’s of filmpjes versturen 

omdat ze geen seks mogen hebben voor het huwelijk. En als ze dan een 

vriendje hebben, dan kunnen ze op die manier laten zien wat ze in huis 

hebben zonder dat ze denken dat ze iets verkeerds doen volgens het geloof.’ 

(vrouw, 21 jaar, Marokkaanse afkomst)

Respondenten in deze groep opperen ook dat het vaak onzekere vrouwen 
zijn die het doen, die onder groepsdruk of onder druk van de betreffende man 
foto’s of filmpjes van zichzelf sturen, zonder na te denken over de consequen-
ties ervan.

Risico’s 
De houding ten aanzien van sexting onder de vrouwelijke studenten uit deze 
groep is dubbel. Aan de ene kant vinden ze dat het hoort bij de puberleeftijd, 
waarin je bezig bent met je identiteit en je seksuele ontwikkeling. Aan de 
andere kant vinden ze het ook een beetje ‘sneu’ of ‘dom’, want je loopt een 
heel groot risico als de foto’s aan anderen (mannen) worden getoond.

‘Ik vind het zelf niet zo slim, maar aan de andere kant moet je het als tiener 

een keer hebben gedaan. Bovendien, het is je eigen lichaam, dus daar mag je 

mee doen wat je wilt.’ (vrouw, 19 jaar, Hindoestaanse afkomst)

Met name Marokkaans Nederlandse — en Turks Nederlandse studenten geven 
aan dat je daarmee echter niet alleen je eigen positie beschadigt, maar ook 
die van je familie.

‘Het grootste gevolg van het versturen van foto’s of filmpjes is dat het kan 

worden verspreid op alle social media en dat het dan zelfs bij je familie 

terechtkomt. Mijn familie zou hier echt kapot van zijn.’ (vrouw, 24 jaar, 

Marokkaanse afkomst)

‘Als het eenmaal online is, en al helemaal in onze tijd waarbij alles via het 

internet gaat, dan is het altijd terug te vinden. Als ik bijvoorbeeld met mijn 

nichtjes van 14 jaar praat dan merk je ook dat zij het hele aspect van 

het kan er altijd op blijven, niet begrijpen. Je hele leven kan kapot worden 

gemaakt.’ (vrouw, 22 jaar, Hindoestaanse afkomst)

‘Ik denk dat het vooral onzekere meisjes zijn die aan sexting doen. Ze 

hebben aandacht nodig. Eigenlijk vind ik het vreselijk, het zelf plaatsen van 

naaktfoto’s.’ (vrouw, 24 jaar, Hindoestaanse afkomst)

Turks-Nederlandse studenten zijn in het onderzoek het meest uitgesproken 
over dat je met sexting grenzen overschrijdt. Een aantal stelt daarbij dat je 
jezelf hoort te bewaren voor je toekomstige man of vrouw.

Uit de gesprekken komt ook naar voren dat hoe ouder jongeren worden, 
hoe bewuster ze zijn van de risico’s bij het versturen van naaktfoto’s. Is het 
in de pubertijd nog een impulsieve actie, eenmaal ouder en met een (vaste) 
relatie is het versturen van naaktfoto’s naar elkaar ook een bewuste vorm van 
intimiteit. 

4.1.2 Exposen 
Net als bij sexting kent niet iedereen uit deze respondentengroep de term 
exposen, maar kent wel iedereen het fenomeen dat hiermee bedoeld wordt. 
Exposen zou vooral plaatsvinden via WhatsApp, Facebook, Snapchat, 
Telegram en Instagram. Volgens zowel de Marokkaans-Nederlandse als 
de Hindoestaanse studenten zouden het vooral jongens met een migratie 
achtergrond zijn die foto’s of filmpjes doorsturen naar anderen.

‘Ik denk wel dat het meer mensen met een buitenlandse afkomst zijn. Die 

zijn meer van de sensatie dan Nederlanders. Nederlandse kinderen zijn hier 

te nuchter voor en hebben meer het idee dat ze zich gewoon liever met 

hun eigen zaken bemoeien. Buitenlanders hebben toch meer het gevoel dat 

ze op je moeten letten en het recht hebben zich ergens mee te bemoeien 

op het moment dat je het volgens hun iets niet goed doet.’ (vrouw, 22 jaar, 

Hindoestaanse afkomst) 

 

 

Motieven 
Respondenten denken dat het met name jongens met een migratie achter-
grond zijn omdat de betreffende jongens stoer willen zijn binnen de vrienden-
groep en dat het laten zien van foto’s statusverhogend werkt. 

‘Het is om stoer te doen en om als jongens onderling aan elkaar te laten 

zien van “kijk eens, wat ik heb gescoord.” Of, “kijk eens wat ze mij heeft 

gestuurd.” Onderling het mannetje willen zijn.’ (vrouw, 24 jaar, Turkse 

afkomst)

Maar de jongens zouden het óók doen om meisjes die foto’s van zichzelf 
hebben verstuurd in een negatieve hoek te plaatsen. Het gaat hier om het 
corrigeren of terecht wijzen van meisjes op hun gedrag door jongens.
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‘Het is vaak om iemand terecht te wijzen op hun fouten. Het is in onze 

cultuur niet normaal om die dingen te sturen, dus wanneer ze iemand hebben 

gevonden die dat heeft gedaan, denken ze dat ze het recht hebben om voor 

God te spelen en iemand te veroordelen en te vernederen.’ (vrouw, 24 jaar, 

Marokkaanse afkomst)

Ook zou het exposen gebeuren vanuit gevoelens van wraak of jaloezie, 
wanneer een vrouw geen contact meer met de betreffende man wil en/of een 
relatie heeft uitgemaakt.

Uit de interviews komt verder naar voren dat het ook vrouwen zijn die (seksueel 
getinte) beelden van andere vrouwen aan mannen laten zien. Ze zouden 
daarmee willen aantonen dat een meisje waar de jongen mee aan het daten is 
‘niet oké’ is, in tegenstelling tot zijzelf.

Gevolgen van exposen
Van de gevolgen van exposen zijn alle respondenten zich zeer bewust. Ze 
noemen daarbij niet alleen pesterijen, maar ook stalking, uitgesloten worden, 
een verstoord zelfbeeld krijgen door alle reacties van anderen op de foto, tot 
aan depressief worden of zelfmoord.

Vrijwel alle respondenten kennen vrouwen uit hun vriendenkring of netwerk 
die slachtoffer zijn geworden van exposen en zeggen de gevolgen daarvan van 
dichtbij te hebben meegemaakt. Die gebeurtenissen vonden met name plaats 
tijdens de middelbare schooltijd. Daarbij zouden het vrijwel altijd meisjes 
zijn geweest die het slachtoffer waren en jongens die de foto’s of filmpjes 
doorstuurden.

Uit de interviews rijst het beeld op dat de respondenten in hun eigen vrien-
dengroep veel over dit onderwerp praten en soms ook foto’s van zichzelf of 
van jongens aan elkaar laten zien. Het merendeel van de respondenten is 
zich daarbij zeer bewust van de noodzaak onherkenbaar te zijn op de foto’s of 
filmpjes.

De geïnterviewde vrouwen hebben in hun nabije omgeving gezien hoe groot 
de consequenties van exposen zijn voor vrouwen en hun familie. 

‘Op de middelbare school was een Marokkaans meisje, met een hoofddoek, 

die een naaktfoto van zichzelf naar haar vriend had gestuurd. Ik denk 

dat ze het deed omdat haar vriend dat aan haar had gevraagd en ze 

hem vertrouwde. Hij heeft het doorgestuurd en bijna de hele school had op 

een gegeven moment die foto gezien, inclusief ikzelf. Ze voelde zich heel 

erg vernederd, maar er werd op school tijdens de les niet over gesproken 

Aard, omvang en impact van (sexting en) exposen

door docenten. Ze is ook bij ons op school gebleven maar ik merkte wel dat 

ze steeds terughoudender werd en ook steeds stiller en rustiger. Ik weet 

niet hoe haar familie hiermee is omgegaan, maar die zijn het wel te weten 

gekomen want het was naar zoveel mensen gestuurd dat het verhaal ook 

bij hun is terecht gekomen. Op school had iedereen het erover en er werd 

gezegd dat ze een hoer is en dat het onbegrijpelijk is dat je dat stuurt terwijl 

je een hoofddoek draagt. Leerlingen vonden het allemaal haar eigen schuld.’ 

(vrouw, 24 jaar, Marokkaanse afkomst)

Een deel van de studenten stelt dat de angst om te worden exposed zo groot 
is dat ze nog nooit een foto of filmpje hebben gedeeld met anderen. Een 
studente die dat wel heeft gedaan, deed dat in een relatie met een jongen. Ze 
stelt dat ze toen jonger was, dat het goed is afgelopen en ze elkaar nog steeds 
wel eens spreken, maar dat ze nu de risico’s veel te groot vindt en dat nooit 
meer zou doen. Destijds vertrouwde ze hem en vond ze het fijn zijn complimen-
ten over haar foto te ontvangen. 

Marokkaanse respondenten stellen dat praten over sexting en exposen heel 
nadrukkelijk buiten de eigen familie wordt gehouden omdat ‘de roddelcultuur’ 
veel invloed heeft op de meisjes en hun families. 

‘Op een gegeven moment wist iedereen ervan en heeft haar vader haar 

zelfs een tijdje naar Marokko gestuurd tot de situatie was gekalmeerd. Er 

werd onderling natuurlijk heel veel geroddeld en alles werd nog eens erger 

gemaakt dan het daadwerkelijk was.’ (vrouw, 25 jaar, Marokkaanse afkomst)

(Ook) de Turks Nederlandse studenten zijn zich heel bewust van hun positie 
als vrouw binnen de eigen gemeenschap. Een aantal respondenten geeft 
aan dat de ernstige gevolgen die exposen kan hebben van invloed is op hun 
(online) gedrag, met name in het contact met jongens:

‘Exposen heeft zeker invloed op mijn gedrag. Als ik met een jongen praat via 

WhatsApp, let ik heel goed op wat ik zeg. Alles wat seksueel getint is of zo 

opgevat kan worden, vermijd ik. Het kan zo tegen je worden gebruikt. Foto’s 

delen doe ik wel, maar alleen nette foto’s van mijn gezicht.’ (vrouw, 23 jaar, 

Turkse afkomst)

‘Ik ben me er door het voorval (een meisje in de eigen omgeving dat exposed 

is, red.) erg van bewust geworden dat ik heel erg moet oppassen met wat 

ik stuur en aan wie. Mijn vader is erg streng, heeft zijn trots heel hoog 

en ik weet zeker dat ik er niet mee weg zou komen. Hij zou me op straat 

zetten (respondent woont nog bij haar ouders, red.). Ik zou dan een nieuw 

leven moeten opbouwen buiten Rotterdam, waarschijnlijk zelfs buiten de 

Randstad.’ (vrouw, 26 jaar, Marokkaanse afkomst)
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De respondenten geven aan dat ze onder invloed van ervaringen (van zichzelf 
of van anderen) niet heel anders zijn gaan denken over sexting of exposen. Het 
merendeel vindt dat sexting in een liefdesrelatie zou moeten kunnen, tegelij-
kertijd zijn ze zich wel steeds meer bewust geworden van de gevaren van het 
versturen van seksfoto’s of filmpjes. Veel respondenten vertellen dat ze jongere 
familieleden waarschuwen voor de gevaren. 

‘Wat ik heel erg probeer te doen is praten met familieleden die een stuk 

jonger zijn dan ik en gewoon heel erg op hun proberen te letten. En ervoor te 

zorgen dat ik altijd iemand ben bij wie ze terecht kunnen als het om dit soort 

onderwerpen gaat. Helemaal in onze cultuur is het echt moeilijk. Als ik erover 

nadenk, had ik vroeger echt niemand, los van vrienden, met wie ik dit soort 

onderwerpen kon bespreken.’ (vrouw, 22 jaar, Hindoestaanse afkomst)

‘Ik zou anderen adviseren terughoudend te zijn met wat ze delen op internet. 

Wil je sexy zijn, doe dat dan in persoon. Wil je stoer gevonden worden, 

bereik of doe iets wat anderen moeilijker kunnen via bijvoorbeeld sport. Hoe 

makkelijk en leuk internet ook is, het kan ook heel gevaarlijk zijn.’ (vrouw, 23 

jaar, Turkse afkomst)

‘Ik denk dat de gevolgen van exposen voor Turkse meisjes groter zijn dan 

voor Nederlandse meisjes. Seksueel getinte beelden deel je niet. Een diepe 

inkijk is al verkeerd. Het geloof heeft daarmee te maken. Je mag geen seks 

hebben voor het huwelijk. Als zoveel mensen jouw geslachtsdeel zien zoals 

bij exposen is dat een grote zonde. Je brengt je hele familie te schande. Je 

vertrouwen is beschaamd. Je familie kan op twee manieren reageren: ze kan 

je helpen of ze kan je de rug toekeren. Als het mij zou overkomen, zou ik 

vooral heel boos zijn, een tijdje rust nemen en naar het buitenland gaan. Tot 

de zaak is gesust en vervaagd.’ (vrouw, 23 jaar, Turkse afkomst)

Veel respondenten geven aan dat ‘in hun tijd’ internet meer onschuldig was en 
de huidige generatie jongeren opgroeit in een periode waarin social media in 
hun leven een nog veel grotere rol spelen. Zij denken dan ook de problematiek 
rond sexting en exposen alleen maar groter is geworden.

Opvattingen over daders en slachtoffers 
Door alle respondenten wordt exposen als iets slechts beschouwd. Ten 
aanzien van de slachtoffers van exposen is een dubbele houding merkbaar. 
Aan de ene kant zijn de respondenten van mening dat het vreselijk is wat het 
slachtoffer overkomt en dat het zielig is dat ze de betreffende jongen hebben 
vertrouwd toen ze een naaktfoto of filmpje stuurden. Aan de andere kant 
vinden ze ook dat het slachtoffer beter had moeten weten. Voor mensen die 
exposen, dus de daders, bestaat geen enkel begrip. 

Aard, omvang en impact van (sexting en) exposen

‘Het is natuurlijk heel erg dat mensen die foto’s van je te zien krijgen, maar 

ergens denk ik ook wel, je weet hoe fout het kan gaan en al helemaal als 

Marokkaanse is het gewoon ook gevaarlijk om te doen. Het is zo’n kleine 

wereld, het kan zo uitkomen en via via bij een familielid van je komen.’ (vrouw, 

24 jaar, Marokkaanse afkomst)

‘De dader die het doorstuurt, die is heel slecht bezig op dat moment en dat 

kan gewoon echt niet. Bij het slachtoffer is het zowel sneu als eigen schuld. 

Ik vind het sneu als je zo onzeker bent dat je het gevoel hebt dit te moeten 

doen om erbij te horen. Als je het bijvoorbeeld hebt gestuurd omdat je in een 

relatie zit en hij wil dat, dan vind ik het gewoon dom. Je hebt vaak genoeg 

gehoord dat het ook verkeerd kan aflopen.’ (vrouw, 25 jaar, Marokkaanse 

afkomst).

‘De dader en het slachtoffer hebben een bepaalde verantwoordelijkheid te 

dragen. Hoewel de daders een veel duidelijkere grens overschrijden, vind 

ik dat de slachtoffers rekening hadden moeten houden met dit risico. Het is 

zeker niet om te zeggen dat slachtoffers geen mensen moeten vertrouwen 

of iets slechts hebben gedaan, maar het is wel iets wat je in je achterhoofd 

moet houden. Van de daders valt het in geen enkel opzicht goed te praten.’ 

(vrouw, 23 jaar, Turkse afkomst)

Niet alle respondenten weten dat exposen strafbaar is, maar zij juichen dit wel 
toe omdat de consequenties voor veel vrouwelijke slachtoffers heel groot zijn. 

4.2 Het perspectief van andere vrouwelijke respondenten 
Zoals in de voorgaande hoofdstukken beschreven, was een belangrijke 
veronderstelling die aan het onderzoek ten grondslag lag dat met name jonge 
vrouwen van Marokkaanse, Turkse of Hindoestaanse afkomst kwetsbaar zou-
den zijn voor exposen. Maar is dat daadwerkelijk zo? Daarom schetsen wij hier 
de bevindingen van jonge vrouwen met een andere achtergrond. Dat zijn deels 
vrouwen met een andere migratieachtergrond, een groot deel van Ghanese of 
Creools-Surinaamse afkomst, maar ook respondenten met roots in Ethiopië of 
de Nederlandse Antillen behoren tot deze groep. Verder zijn ook zeven vrouwe-
lijke studenten van Nederlandse afkomst in het onderzoek betrokken. Ook hier 
beginnen we weer met de percepties en ervaringen ten aanzien van sexting, 
vervolgens zoomen we in op exposen. 
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4.2.1 Sexting
‘Ik denk dat alle jongeren wel foto’s maken en doorsturen. Een foto met een 

seksueel getinte pose, dat hoort erbij. Iedereen doet het. Ik denk ook wel 

dat het kan, maar je moet echt voorzichtig zijn met wie je het doet. Je moet 

natuurlijk niet als je iemand twee dagen kent zo’n foto gaan sturen.’ (vrouw, 

22 jaar, Ghanese afkomst)

Alle geïnterviewde vrouwen zijn bekend met het fenomeen sexting, al kent 
(of gebruikt) niet iedereen ook deze term. Het idee bestaat dat vrijwel alle 
jongeren aan sexting doen, maar dat mannen daarin eerder het initiatief 
nemen. Zij vragen vrouwen dan beelden van zichzelf te sturen. Het zou volgens 
de geïnterviewde meisjes, vooral voorkomen in de middelbareschooltijd. Een 
aantal vrouwen van Nederlandse afkomst vertelden dat zij soms ook onge-
vraagd naaktbeelden van mannen ontvangen.

‘Een vriendin van mij kreeg zelfs een keer een filmpje van een oud-docent. 

Zijn gezicht stond er niet op, maar hij had het via zijn persoonlijke profiel 

op Insta gestuurd. Maar die vriendin is echt super knap en ze heeft een 

open profiel op Instagram, dus zij krijgt echt super vaak van dat soort foto’s 

toegestuurd. Ze vraagt er dan dus niet om, mannen sturen het uit zichzelf. Ik 

snap zelf niet waarom ze haar profiel nog niet heeft afgeschermd, want ze 

zegt dat ze het vervelend vindt. Maar ondertussen denk ik dat ze het ook 

wel spannend vindt ofzo.’ (vrouw, 23 jaar, Nederlandse afkomst)

‘Ik had één keer een foto gekregen van het geslachtsdeel van een jongen 

waar ik totaal niet om gevraagd had. Hij stuurde het via SnapChat en ik zat 

op een verjaardag toen ik dat berichtje opende. Ik vond het zo belachelijk! 

Ik ben daarna ook echt super boos op hem geworden.’ (vrouw, 22 jaar, 

Nederlandse afkomst)

Motieven voor sexting
Een deel van de vrouwen geeft aan zelf nog nooit aan sexting te hebben 
gedaan. Toch wordt door het merendeel van de geïnterviewde vrouwen 
sexting ook gelinkt aan positieve motieven zoals trots zijn op je lichaam, 
‘fun’ hebben, spanning willen voelen, iemand verleiden of gewoon verveling. 
Sexting gebeurt volgens hen zeker niet alleen onder druk van jongens.

‘Als je trots bent op je lichaam en op de foto, kun je het best versturen want 

als je dan exposed wordt, kun je er trots op zijn. Als je er niet trots op bent, 

doe het dan niet.’ (vrouw, 19 jaar, Ghanese afkomst)

Ook wordt het gezien als onderdeel van een vaste relatie of als iets wat je doet 
voordat je daadwerkelijk seks met iemand gaat hebben.
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‘Mijn vriendinnen doen het ook, maar alleen als er sprake is van liefde voor 

iemand. Dat was echt veilig en er gebeurde ook niets negatiefs. Mijn en hun 

ouders weten echt van niets, dat zou ook echt niet kunnen want ze keuren 

het zeker af. Veel van onze ouders zijn echte control freaks.’ (vrouw, 22 jaar, 

Ghanese afkomst)

Risico’s van sexting
De ervaringen die de studenten in de loop van de jaren hebben opgedaan ten 
aanzien van sexting en de risico’s die met name vrouwen lopen, als het fout 
gaat (lees: foto’s worden doorgestuurd) hebben ertoe geleid dat de studenten 
zich in de loop der jaren meer bewust zijn geworden van de risico’s van het 
plaatsen van foto’s.

‘Ik weet niet echt wat mijn ervaringen met mij hebben gedaan. Ik ben er wel 

voorzichtiger mee geworden en ik vertrouw mannen ook niet zo snel. Je gaat 

sowieso anders kijken naar de persoon die je tegenover je hebt. Ik ga dan ook 

kijken van, ben je wel te vertrouwen? Wat je namelijk met andere mensen hun 

foto hebt gedaan, kan je bijvoorbeeld ook met mijn foto’s doen. Dus vandaar 

dat ik wel beter nadenk.’ (vrouw, 24 jaar, Nederlandse afkomst)

4.2.2 Exposen
In de interviews is naar voren gekomen dat het delen en verspreiden van 
naaktfoto’s veelvuldig gebeurt. Ook binnen vriendinnengroepen delen 
vrouwen foto’s van zichzelf of beelden die zij van mannen hebben ontvangen. 
Plezier, spanning, bevestiging zoeken zijn ook hier motieven die daarbij worden 
genoemd.

‘Nou, ik heb zelf vriendinnen die heel vrij en open zijn. Ik zit in een groep met 

hen en we delen alles met elkaar. Als ze bijvoorbeeld iets ontvangen en dan 

sturen we dat wel door in onze groep. Maar dat blijft wel in de groep. Een 

soort ‘mini exposing’.’ (vrouw, 23 jaar, Dominicaanse republiek/Sierra Leoonse 

afkomst)

‘Een vriendin van mij had een naaktfoto van haarzelf verstuurd naar een goede 

vriendin. Ze wilde feedback op die foto, zodat ze die naar een jongen kon sturen 

die ze op dat moment leuk vond. Ze wilde de jongen verleiden en omdat hij erom 

vroeg.’ (vrouw, 23 jaar, Surinaams Antilliaanse afkomst)

‘Ik zit in een app-groep met 5 goede vriendinnen. Alle 6 meiden hebben minstens 

1-2 keer een foto van een naakte jongen in de groep gedeeld, dus het gebeurt 

heel veel… We sturen die foto’s gewoon naar elkaar omdat het grappig en 

spannend is. Je wilt dat elkaar niet onthouden. Dit doen we al heel lang, we zijn 

goede vriendinnen en ik vertrouw ze.’ (vrouw, 23 jaar, Nederlandse afkomst)
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Motieven
Uit de interviews komt naar voren dat stoer willen zijn en wraak nemen belang-
rijke motieven voor mannen zijn om iemand te exposen.

‘Machogedrag. Je vrienden laten zien dat jij een bepaald meisje kan krijgen. 

Wraak, als je erachter bent gekomen dat je vriendin vreemd is gegaan, gooi 

je die online.’(vrouw, 24 jaar, Surinaamse afkomst)

‘Het zijn meestal jongens die zulke beelden van meisjes online plaatsen en ik 

denk dat ze dat doen simpelweg om iemand zijn leven te verpesten, of uit 

wraak en boosheid.’(vrouw, 25 jaar, Iraanse afkomst)

Gevolgen van exposen
Uit de interviews blijkt dat ook voor deze groep exposed-worden ingrijpende 
gevolgen kan hebben. 

‘Een vriendin had een naaktfoto van zichzelf gestuurd naar haar vriend. 

Het lekte vreselijk uit. Iedereen in het dorp had het toen ook gezien. Echt 

verschrikkelijk. Ze was toen nog heel jong, ik denk 15 of 16 jaar en haar 

vriend was 21. Ze was bang om hem te verliezen, dus stuurde ze dat maar. 

Ze ging daarna niet meer naar school en moest naar het speciaal onderwijs 

om het af te maken. Ze was er heel getraumatiseerd door, nog steeds.’ 

(vrouw, 24 jaar, Joods Nederlandse afkomst)

Meerdere respondenten geven echter aan dat die gevolgen vaak tijdelijk zijn. 
‘Ik ken meisjes die exposed zijn. Op het moment zelf is het heel vervelend 

voor diegene. Er wordt over je geoordeeld door mensen die je niet eens 

kennen. Je hebt geen idee hoe lang mensen hierover doorgaan. Het kan zijn 

dat het pas na jaren vergeten is. Je leeft in angst. Ik heb ook gezien dat 

mensen de situatie vergeten.’ (vrouw, 24 jaar, Surinaamse afkomst)

Vrijwel alle vrouwen hebben ervaring met sexting en exposen, via het zelf 
posten van foto’s of via verhalen vanuit hun vrienden- of kennissenkring.

‘Een meisje op de middelbare school werd exposed. Ze was via WhatsApp 

aan het flirten met een jongen, zomaar een beetje voor de fun. Toen het werd 

doorgestuurd, schaamde ze zich wel, maar na een paar weken was alles 

weer normaal en was iedereen het weer vergeten. Maar ik ben haar niet, dus 

ik weet niet hoe zij zich er echt onder voelde.’ (vrouw, 18 jaar, Nederlandse 

afkomst)

Aard, omvang en impact van (sexting en) exposen

Volgens sommige studenten speelt cultuur een belangrijke rol in de opvattin-
gen over sexting en de gevolgen die exposed-worden kan hebben. Opvallend 
is dat studenten met een migratieachtergrond wel aangeven dat ze in Neder-
land vrijer worden gelaten dan in het land van herkomst het geval zou zijn.

‘Cultuur speelt hierin een belangrijke rol, denk ik: hoe wordt tegen vrouwen 

en seks aangekeken? In de Ghanese cultuur is het best streng, als vrouw 

moet je als maagd het huwelijk in. In Nederland word ik iets vrijer gelaten, in 

Ghana is het strenger, daar wordt echt het maagdenvlies gecontroleerd. Wij 

hebben wel vrije partnerkeuze om mee te trouwen. Maar in Ghana zouden de 

consequenties voor sexting en exposen identiek zijn als bij Marokkaanse en 

Turkse meisjes in Nederland. In Nederland is het wat relaxter, natuurlijk is er 

de schande, maar die wordt ook weer snel vergeten. Zoiets in de trend van: 

dat kan iedereen gebeuren.’ (vrouw, 22 jaar, Ghanese afkomst)

De ervaringen die studenten hebben opgedaan in hun eigen omgeving leiden 
ertoe dat ze zich meer bewust worden van hun kwetsbaarheid op social 
media; foto’s kunnen worden verspreid en verdwijnen nooit meer van social 
media. Veel van de geïnterviewde vrouwen geven aan dat sexting desondanks 
prima mogelijk is, als je maar niet herkenbaar bent. Dus zonder je gezicht of 
zichtbare kenmerken van jouw lichaam zoals tatoeages, armbanden et cetera.

‘Ik dacht eerst wel eens dat het spannend zou zijn om dat soort foto’s of 

filmpjes te sturen, maar als je dan een filmpje krijgt doorgestuurd dan schrikt 

het je toch af om te doen, want dan denk ik ‘dit had ik kunnen zijn’. Ik zou 

het ook niet zomaar naar personen sturen, maar ik heb al zes jaar een 

vriend, dus ik kan niet ontkennen dat ik er niet over heb nagedacht en dat 

hij het me ook wel eens heeft gevraagd om foto’s te sturen. Als ik het zou 

sturen dan zou het alleen een foto zijn waarop ik niet te herkennen ben.’ 

(vrouw, 23 jaar, Surinaamse afkomst)

Ook geven respondenten aan dat nu ze ouder worden voorzichtiger zijn gewor-
den met het versturen van intieme foto’s naar anderen. Ook door de ervaringen 
die ze van anderen horen.

‘Ik ben wel wat voorzichtiger geworden. Mannen kunnen je de mooiste dingen 

beloven en dan opeens steken ze een mes in je rug. Je moet wel echt iemand 

kunnen vertrouwen.’ (vrouw, 21 jaar, Ghanese afkomst)

‘Ik ben minder goedgelovig. En als iemand al na een week of maand vraagt 

om erotische beelden of filmpjes, gaan bij mij alarmbellen rinkelen. Ik ken je 

niet zo lang en goed en ik vind dan niet dat je zulke dingen aan mij hoort te 

vragen.’ (vrouw, 22 jaar, Ghanese afkomst)
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Enkelen geven aan dat ervaringen in de omgeving geen invloed hebben 
gehad op hun opvattingen en sexting-gedrag.

‘Ik heb wel van mezelf foto’s naar anderen gestuurd. Ik was niet in een 

relatie, het waren random mensen met wie ik niet eens aan het daten was, 

maar met wie ik wel sprak op social media. Het was gewoon voor de lol, ik 

was nieuwsgierig naar de spanning. Daarna gebeurde er niks. Ik vind het ook 

niet erg en heb er geen spijt van.’ (vrouw, 19 jaar, Ghanese afkomst).

Sommige studenten geven aan risico’s uit de weg te gaan en daarom hele-
maal niet aan sexting te doen.

‘Ik heb het nooit gedaan, maar zou het sowieso nooit snel doen. Ik denk veel 

aan mijn reputatie online en wil dat ik zo goed mogelijk gepresenteerd word.’ 

(vrouw, 18 jaar, Nederlandse afkomst)

Opvattingen over slachtoffers
Over sexting zijn de geïnterviewde vrouwen genuanceerd. Ook al zou niet 
iedereen het zelf ook doen, het gebeurt nu eenmaal. 

‘Vroeger dacht ik echt van, het is dom en gevaarlijk. Maar nu denk ik dat 

het je eigen keuze is. En het interesseert mij niet echt. Eerst was ik wat 

veroordelend en neerbuigend, maar nu heb ik zoiets van “je moet het zelf 

weten”.’ (vrouw, 21 jaar, Surinaamse afkomst)

Maar er is ook kritiek op vrouwen die hun foto’s online delen. 
‘Doe gewoon waar je zin in hebt, maar weet dat als je iets post en het 

vervolgens verwijdert, je het er toch niet vanaf kan krijgen. Als je het 

eenmaal verstuurt, is het voor altijd vindbaar.’ (vrouw, 18 jaar, Nederlandse 

afkomst)

‘Ik vind het echt heel dom. Als je nu nog niet weet dat het versturen van 

naaktfoto’s enorme gevolgen heeft. Ik begrijp het ook echt niet dat je het 

doet.’ (vrouw, 21 jaar, Nederlandse afkomst)

‘Ik zag een filmpje van een stel dat intiem bezig was. Dat filmpje werd 

geplaatst op Facebook. Ik vind dat toen het meisje door had dat ze gefilmd 

werd ze zijn telefoon uit zijn handen had moeten slaan. Het gewoonweg niet 

toelaten. Hij geeft duidelijk niets om haar en zij moest beter weten.’ (vrouw, 

25 jaar, Ethiopische afkomst)

Aard, omvang en impact van (sexting en) exposen

Studenten stellen ook dat bestaande voorlichting goed duidelijk heeft 
gemaakt wat de risico’s van sexting zijn en vinden dat jongeren zich daarnaar 
moeten gedragen.

‘Tegelijkertijd denk ik ook: er is nu zo goede voorlichting. Iedereen weet wat 

de gevaren zijn, dus je moet ook gewoon goed nadenken voordat je zulke 

foto’s verstuurt.’ (vrouw, 23 jaar, Nederlandse afkomst)

Over daders en hun motieven
Volgens veel vrouwen gebeurt exposen uit wraak, woede of jaloezie. Het kan 
ook zijn dat mannen stoer willen doen. Exposen vanuit dergelijke motieven 
keuren studenten unaniem af.

‘De dader heeft het vertrouwen geschaad van degene die de foto’s heeft 

verstuurd. Ik vind het heel verkeerd dat je dat doet.’ (vrouw, 23 jaar, 

Nederlandse afkomst)

‘Exposen vind ik stom, dat moet je niet doen. Maar als je jonger bent, denk je 

er misschien niet over na. Ik kan me voorstellen dat als iemand je iets heeft 

gedaan en je wraak wilt nemen, is dit een ultieme kans.’ (vrouw, 26 jaar, 

Antilliaanse afkomst)

‘Ik vind de daders van exposen triest en walgelijk. Ze hebben niet door hoe 

het iemand zijn of haar leven kan verpesten.’ (vrouw, 21 jaar, Ghanese 

afkomst)

Tegelijkertijd beseffen sommige vrouwelijke studenten, mede dankzij de vragen 
die zij tijdens het interview krijgen voorgelegd, dat zij zichzelf ook weleens 
schuldig maken aan exposen.

‘Ik heb een vriendinnengroep van 6 meiden waarin we heel vaak foto’s die 

jongens naar ons sturen met elkaar delen. Ik heb er nog nooit echt over 

nagedacht, maar misschien is dit ook wel een vorm van exposen.’ (vrouw, 23 

jaar, Nederlandse afkomst)

‘Ik heb die foto (naaktfoto die zij ongevraagd van een jongen had ontvangen, 

red.) toen ook aan een vriendin van mij laten zien om er gewoon even met 

haar over te kunnen praten. Maar ik heb echt nooit zo’n foto naar iemand 

anders verstuurd. Dus is dat ook al exposen?’ (vrouw, 22 jaar, Nederlandse 

afkomst)
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4.3 Het perspectief van mannelijke respondenten
Om de uitspraken van vrouwelijk studenten te staven over de mate waarin 
sexting en exposen onder jonge mannen en vrouwen voorkomt, zijn ook man-
nelijke studenten in het onderzoek betrokken. De bevindingen worden weer in 
dezelfde volgorde gepresenteerd als in de voorgaande paragrafen, waarbij we 
eerst ingaan op de percepties en ervaringen rond sexting en daarna inzoomen 
op exposen. 

 4.3.1 Sexting
‘Ik weet dat meisjes en jongens het doen (naaktfoto’s van zichzelf versturen, 

red.). Iedereen doet het. Het idee dat het alleen kwetsbare meisjes zouden 

zijn, klopt niet. Het is gewoon normaal. Ook onder hoogopgeleiden.’ (man, 26 

jaar, Marokkaanse afkomst)

Alle jongens die we hebben gesproken, zijn bekend met het fenomeen sexting 
en omschrijven het als het versturen van naaktfoto’s of seksfilmpjes die je van 
jezelf hebt gemaakt via social media. En ook al vindt niet iedereen sexting 
een te waarderen activiteit, het wordt door vrijwel alle geïnterviewden wel 
beschouwd als ‘normaal’ of ‘bij deze tijd horend’.

‘Sexting is in onze scene heel gewoon. Het hoort eigenlijk bij je 

identiteitsontwikkeling. Ik doe het zelf ook en krijg zelf ook foto’s van meisjes. 

Het gebeurt echt heel vaak, dagelijks eigenlijk wel dat we hiermee bezig zijn. 

Het is zo normaal.’ (man, 21 jaar, Nederlandse afkomst)

Toch zijn er ook jongens die bezorgd zijn over deze vrije moraal:
‘Ik vind het echt walgelijk als Marokkaanse meisjes naaktfoto’s op internet 

plaatsen. Dat Marokkaanse meisjes met zo’n opvoeding (Marokkaanse, 

strenge opvoeding, red.) dit soort dingen doen. Van Nederlandse meisjes 

vind ik het iets minder walgelijk, want ze zijn anders opgevoed. Ben ik nu 

ouderwets? Al die naaktfoto’s, dat gebeurde echt niet in mijn tijd, echt niet.’ 

(man, 26 jaar, Marokkaanse afkomst)

Jongens met een migratieachtergrond zijn ervan overtuigd dat het vaker meis-
jes zijn die aan sexting doen, overigens ongeacht de etnische achtergrond van 
deze meisjes.

‘Ik denk dat het meer meiden zijn die het doen. Ik denk niet dat afkomst 

er echt mee te maken heeft of je het wel of niet doet. Ik denk wel dat 

islamitische meiden het meer stiekem doen.’ (man, 19 jaar, Marokkaanse 

afkomst)

‘Iedereen doet het, ongeacht etnische achtergrond, maar meer meisjes doen 

het.’ (man, 24 jaar, Hindoestaanse afkomst)

Aard, omvang en impact van (sexting en) exposen

Motieven voor sexting
Meerdere mannelijke respondenten vinden sexting binnen een relatie positief. 
Ze scharen het onder de noemer van ‘elkaar een plezier doen’. Maar vooral 
kwam uit de antwoorden naar voren dat zij denken dat meisjes aan sexting 
doen om jongens te verleiden, omdat ze aandacht of bevestiging van een 
jongen willen of bang zijn te worden afgewezen als ze hem geen foto’s of 
filmpjes sturen. 

‘Zowel het plaatsen als het doorsturen van foto’s gebeurt volgens mij vooral 

om indruk te maken: kijk mij eens mooi en belangrijk zijn. Waarom zou je het 

anders doen?’ (man, 26 jaar, Nederlandse afkomst)

‘Online is alles zo makkelijk, alsof er geen regels gelden. Meisjes sturen 

naaktfoto’s alsof je gewoon ‘hallo’ zegt tegen iemand. En als je ziet wat voor 

beelden je allemaal gratis op je telefoon krijgt, niet normaal. Ik denk echt niet 

dat meisjes onder dwang die foto’s plaatsen. Ze doen het gewoon om zichzelf 

te laten zien. Zichzelf een beetje te showen en dan hopen dat ze de jongen 

voor zich winnen.’ (man, 26 jaar, Marokkaanse afkomst)

Daarnaast wordt sexting ook gezien als iets spannends, dat bij de huidige 
tijdsgeest hoort.

‘Bij meisjes is het toch meer een soort verslaving, denk ik. Aandacht, likes, 

bevestigd worden. Voor jongens is dat echt minder het geval. Hoewel, mooie, 

spannende foto’s die meisjes je sturen, geven je wel degelijk een soort van 

status.’ (man, 21 jaar, Nederlandse afkomst)

Ook kwam naar voren dat veel jongeren het gemakkelijker vinden via social 
media met elkaar te communiceren dan offline. 

‘Online is het gewoon makkelijker contact maken dan offline. Je durft meer en 

je kunt ook meer van jezelf laten zien.’ (man, 21 jaar, Nederlandse afkomst)

Drie mannen stelden heel expliciet dat ze niet aan sexting deden. Het ging 
daarbij om mannen van respectievelijk Nederlandse, Creools Surinaamse 
en Marokkaanse afkomst. Ze stelden dat ze sexting als iets heel puberaals 
zagen. De man van Nederlandse afkomst gaf aan dat hij van jongs af aan was 
gewaarschuwd voorzichtig te zijn met social media en het plaatsen van foto’s.

‘Ik kom uit een politiefamilie en ik ben opgevoed als het om dit gaat met: 

‘nooit doen, want het gaat altijd mis!’. We spraken er ook heel vaak over aan 

de eettafel. Het is me dus met de paplepel ingegoten dat ik het vooral niet 

moest doen.’ (man, 26 jaar, Nederlandse afkomst)
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‘Ik typeer mezelf meer als een gluurder dan dat ik actief dingen post op 

social media. Tja, sexting, vooral op het mbo gebeurde het heel veel, ook het 

doorsturen van naaktfoto’s wel, maar ik hield me daar altijd verre van.’ (man, 

26 jaar, Nederlandse afkomst)

Risico’s van sexting
De mannelijke studenten geven unaniem aan dat iedereen zelf moet weten 
wat hij of zij op social media doet, maar dat het voor vrouwen heel negatieve 
gevolgen kan hebben. Mannen met een migratie achtergrond zijn hier expli-
cieter in. De risico’s van sexting koppelen ze dan ook uitsluitend aan meisjes 
en niet aan jongens. Het gaat dan om de consequenties van het uitlekken 
van deze foto’s of filmpjes, zoals jezelf en je familie voor schut zetten, het risico 
lopen te worden gechanteerd, schaamtegevoelens over je daden. Dit geldt in 
het bijzonder voor meisjes met een migratieachtergrond over wie zo een heel 
negatief beeld kan ontstaan, wat de kansen op de huwelijksmarkt ernstig 
verkleint.

‘Een risico is dat deze filmpjes worden verspreid en dan is je leven echt 

voorbij. Als vrouw ben je dan niks meer waard. Als dit met mijn zusje zou 

gebeuren, dan denk ik dat ik het contact met haar zou beëindigen.’ (man, 19 

jaar, Marokkaanse afkomst).

‘Je weet niet wat iemand anders met jouw foto’s doet en misschien zien zijn 

vrienden het wel. Het komt terecht op andermans telefoon en het is niet veilig. 

Het ergste geval is dat het online komt op alle social media kanalen. Ik denk 

dat het bij bepaalde culturele bevolkingsgroepen nog moeilijker is om in zo’n 

situatie te komen. Bij Nederlandse en Creoolse gezinnen kun je makkelijker 

praten over seksualiteit dan bij de Hindoestaanse cultuur waar ik uit kom.’ 

(man, 24 jaar, Hindoestaanse afkomst)

4.3.2 Exposen
Alle mannen die betrokken zijn in het onderzoek zijn bekend met het feno-
meen exposen. Opvallend is dat de mannen met een Marokkaanse of Turkse 
achtergrond het fenomeen breder omschrijven dan alleen het doorsturen van 
naaktfoto’s. Tot exposen rekenen zij ook het delen van beelden van andere vor-
men van ‘oneerbaar’ gedrag zoals beelden van vrouwen die blowen, lachgas 
gebruiken of seksueel uitdagend gekleed zijn. Ook het plaatsen van negatieve 
commentaren daarbij op social media wordt beschouwd als exposen.

Aard, omvang en impact van (sexting en) exposen

Motieven voor exposen
Exposen gebeurt volgens de geïnterviewden vooral door mannen. Ze willen 
stoer doen of het betreffende meisje kwetsen omdat ze zichzelf gekwetst 
voelen door haar. 

‘Op het mbo zag ik exposen wel om mij heen gebeuren. Het gebeurde vooral 

als relaties uitgingen. Dat jongens dan wraak gingen nemen en naaktfoto’s 

van hun ex-vriendinnen online gingen zetten. Als dat gebeurt, wil je als meisje 

echt niet op school zijn. Je weet dat iedereen jouw foto’s heeft gezien, maar 

niemand gaat naar je toe om te zeggen dat het echt rot voor je is.’ (man, 26 

jaar, Nederlandse afkomst)

Mannen van Marokkaanse en Turkse afkomst stellen dat exposen ook plaats-
vindt om ‘de waarde’ van vrouwen te checken: is ze waardevol genoeg om mee 
te trouwen? Het kan ook gebeuren omdat vrouwen niet doen wat mannen 
willen: het lenen van geld of het verrichten van seksuele handelingen.

‘Het gebeurt ook wel dat Marokkaanse jongens foto’s van een meisje op social 

media delen om na te gaan of een meisje trouwmateriaal is.’ (man, 26 jaar, 

Marokkaanse afkomst)

‘Het doorsturen van beelden doen jongens vaker dan meisjes. Hoe dat 

komt? Naaktbeelden van jongens zijn voor andere meisjes kennelijk niet zo 

interessant. Jongens sturen beelden door omdat het statusverhogend werkt 

of om bewust een meisje pijn te doen uit wraak. Omdat ze gedumpt zijn of 

geblokkeerd door haar.’ (man, 19 jaar, Marokkaanse afkomst)

Gevolgen van exposen
De mannen zónder migratieachtergrond zien sexting en exposen als een acti-
viteit die bij hun levensfase hoort, niet als iets dat anderen kan beschadigen.

‘Voor mij is sexting en exposen eigenlijk een heel normaal iets. Het hoort bij de 

omgang tussen jongens en meisjes en in de vriendengroep van mij heb ik echt 

nog nooit gehoord dat een meisje te schande is gemaakt of uitgelachen. Ik 

vraag nooit na één afspraakje al naar een foto. Bij onze studentenvereniging 

heb je wel van die types die helemaal losgaan en na een gesprekje al 

spannende foto’s sturen, maar dat zijn meer van die sletterige types. Bij een 

gewoon meisje vraag je na een keer of drie afspreken of iemand een foto 

stuurt. Die laat ik dan wel zien aan mijn vrienden, maar gewoon, op een 

beschaafde manier.’ (man, 21 jaar, Nederlandse afkomst)
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De gevolgen van exposen zijn volgens de mannen met een migratieachter-
grond heel groot: het kan leiden tot zelfmoord, chantage, het worden verstoten 
uit familie, aangetaste eer, gepest worden op school, op social media zicht-
baar zijn voor iedereen of moeten verhuizen naar een omgeving waar niemand 
op de hoogte is van de situatie.

‘De gevolgen van exposen kunnen groot zijn. Dat de persoon van wie de 

foto of het filmpje is gedeeld zelfmoord pleegt, dat die persoon naar het 

buitenland verhuist of dat het negatieve gevolgen heeft voor het hele gezin. 

Ook voor de families is het zwaar als iedereen over hun dochter praat en 

zegt dat ze een slecht meisje is. Dat voelt ook als falen voor de familie.’ (man, 

22 jaar, Turkse afkomst)

‘Ik ken haar zelf niet, maar hoorde dat ze na het exposen af en toe werd 

gebeld door mensen die ze niet kenden die haar allemaal rare seksvragen 

stelden. Ze werd ook gechanteerd en moest seksuele handelingen verrichten 

met die personen.’ (man, 22 jaar, Turkse afkomst)

Als het misgaat en een vrouw wordt exposed, gaat dat in de praktijk als een 
lopend vuurtje. In de buurt, op school, al heel snel is iedereen ervan op de 
hoogte.

‘Bijna iedereen weet ervan in onze buurt want iedereen kent elkaar wel. Ze 

staat nu bekend als “hoertje”.’ (man, 22 jaar, Turkse afkomst)

‘Hier op school ken ik een meisje dat exposed is. Ze is er goed mee omgegaan. 

Omdat op de foto’s haar gezicht niet te zien was, heeft ze ontkend dat ze 

het was. Ik heb haar geadviseerd dat te blijven doen. Blijven ontkennen zorgt 

ervoor dat ze je niet kunnen pakken.’ (man, 25 jaar, Marokkaanse afkomst)

‘Een jongen die ik heel goed kende in de buurt waar ik woon, had een relatie 

met een meisje. Nadat de relatie voorbij was, stuurde ze de naaktfoto’s van 

hem door. Hij was nog maar 15 jaar, maar maakte een eind aan zijn leven. 

Dat ging echt zo snel, binnen een dag maakte hij er een einde aan. Zijn 

moeder vond hem in zijn kamer.’ (man, 26 jaar, Marokkaanse afkomst)

Aard, omvang en impact van (sexting en) exposen

Alle geïnterviewde mannen zijn zich heel bewust van de gevaren van het 
versturen van foto’s en video’s van zichzelf via social media. Dit bekent dat ze, 
als ze zelf foto’s versturen, dit veelal onherkenbaar doen en uitsluitend naar 
meisjes die ze vertrouwen. Gesteld kan worden dat jongens naarmate ze 
ouder worden zich steeds bewuster zijn geworden van de gevaren die sexting 
met zich mee kan brengen. Het merendeel stelt dan ook dat ze veel alerter 
zijn geworden en zich minder snel laten meeslepen om foto’s te sturen naar 
iemand dan dat ze in de puberteit zouden doen.

‘Op zich ben ik wel schuwer geworden en dat komt ook vooral door het 

nieuws en media en de negatieve verhalen die je ook hoort. Ik merk ook 

dat ik mijn neefjes en nichtjes die in de leeftijdscategorie komen probeer 

te behoeden voor dit soort dingen en ervoor te zorgen dat ze voorzichtig 

zijn. Bij mij is het zo dat hoe ouder ik werd, die behoefte ook steeds meer 

verdween.’ (man, 24 jaar, Hindoestaanse afkomst)

Hoe ouder de mannen worden, hoe meer bewust ze zich zijn van de kwets-
baarheid van internet, maar ze geven ook aan dat jongens en meisjes daarvan 
moeten leren.

‘Ik vind het dom dat ze foto’s van zichzelf heeft gestuurd en als het waar is 

dat ze daarna werd gechanteerd en gedwongen seksuele handelingen met 

anderen te verrichten, dan begrijp ik niet dat ze geen hulp heeft gezocht. 

Dan is het toch een beetje je eigen schuld. Als je geen respect hebt voor 

jezelf, hoe verwacht je dan dat iemand anders dat wel voor je heeft als je 

zulke foto’s stuurt?’ (man, 22 jaar, Turkse afkomst)

Een deel van de mannen waarschuwt in de eigen omgeving anderen om 
voorzichtig te zijn met internet en terughoudend te zijn met het versturen van 
naaktfoto’s naar anderen.

‘Doe het niet. Je gaat er sowieso spijt van krijgen en je weet niet wie je kunt 

vertrouwen.’ (man, 22 jaar, Turkse afkomst)

Opvattingen over slachtoffers
De slachtoffers van exposen, veelal vrouwen, worden door de mannen als zielig 
beschouwd. Ze stellen ook dat je zo iemand niet meteen mag veroordelen. 
Tegelijkertijd vinden ze deze meisjes ook ‘een beetje dom’ vanwege het feit dat 
ze foto’s of filmpjes hebben doorgestuurd naar anderen.

‘Meisjes die naaktfoto’s plaatsen, vind ik onnozel. Ze denken dat ze anoniem 

blijven, maar dat is natuurlijk niet zo. En ze vertrouwen jongens. Ik vind het 

echt zo superapart dat plaatsen van naaktfoto’s, dat doe je toch niet?’ (man, 

26 jaar, Marokkaanse afkomst)
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‘Van de slachtoffers vind ik dat ze beter hadden moeten weten en het zelf 

ook hadden kunnen voorkomen door het in eerste instantie niet te versturen.’ 

(man, 22 jaar, Turkse afkomst)

Een aantal mannen van Marokkaanse en Turkse afkomst zijn scherper in 
hun oordeel over vrouwen die slachtoffer worden van exposen. Door pikante 
beelden van zichzelf te delen, hebben zij niet alleen zichzelf, maar ook hun 
familie te schande gemaakt.

‘Zelf zou ik een meisje dat slachtoffer is geworden van exposen niet meteen 

veroordelen. Iedereen maakt fouten en ook iedereen verdient een tweede 

kans. Maar als ze bij herhaling dezelfde fouten zou maken, ligt het anders. 

Dan zou ik wel denken: “Respecteer jij je ouders wel”.’ (man, 26 jaar, 

Marokkaanse afkomst)

‘Of ik meisjes zielig vind van wie de foto’s worden doorgestuurd? Echt 

niet, het is toch een bewust keuze als je iemand een naaktfoto stuurt? En 

je kent dat gezegde toch van ‘op de blaren zitten’. Ik ben daar straight in. 

Het doet me echt pijn als ik zie hoe Marokkaanse meisjes zich gedragen. Bij 

Nederlandse meisjes denk je, Oh, OK, maar bij een Marokkaans meisje denk 

je Oh, wat erg als je een naaktfoto ziet van haar. Weet je wat het is, er 

bestaat gewoon een band tussen alle Marokkanen. Natuurlijk vechten we ook 

met elkaar, maar als er gevaar is van buiten, sluiten de gelederen en gaan 

we voor elkaar door het vuur. Dat is iets moois. Deze meisjes die naaktfoto’s 

versturen, maken onze gemeenschap belachelijk, zo mag onze gemeenschap 

niet bekend staan.’ (man, 26 jaar, Marokkaanse afkomst)

Opvattingen over daders
Gesteld wordt dat sexting en exposen vooral iets is dat pubers doen. Het gaat 
in de beleving van veel geïnterviewden toch over onbezonnen gedrag. Expo-
sen wordt door het merendeel van de mannen als negatief beschouwd. Voor 
de daders bestaat veelal geen begrip.

‘Voor de daders heb ik sowieso geen respect.’ (man, 22 jaar, Turkse afkomst)

Eén van de mannelijke respondenten benadrukt dat daders voor de wet 
strafbaar zijn.

‘Ik begrijp ook niet waarom je iemand bewust beledigt of kwetst. Bovendien 

is exposen een vorm van smaad of laster en dus strafbaar.’ (man, 22 jaar, 

Marokkaanse afkomst)

Aard, omvang en impact van (sexting en) exposen

4.4 Hbo-professionals
In deze paragraaf worden de bevindingen beschreven van de interviews die 
zijn gehouden met hbo-professionals. In hoeverre hebben zij inzicht in de mate 
waarin sexting en exposen leven onder studenten, hoe kijken zij daar naar 
deze fenomenen en hebben zij in de beroepspraktijk te maken met slachtoffers 
daarvan? 

4.4.1 Bekendheid met sexting en exposen
Het merendeel van de professionals is bekend met de verschijnselen sexting 
en exposen, maar verwijst daarbij vooral naar ervaringen uit de privé omgeving 
en niet zozeer naar werk gerelateerde situaties. Ze veronderstellen dat sexting, 
exposen en de uitwassen ervan vaker zullen voorkomen in het middelbaar 
onderwijs dan in het hbo.

‘Ik weet niet hoe groot het probleem is van exposen onder hbo-studenten. 

Ik heb er nog nooit mee te maken gehad in mijn werk.’ (Studie Loopbaan 

Begeleider)

‘In het hbo komen sexting en exposen minder vaak voor, volgens mij. De 

uitwassen komen volgens mij meer voor in het middelbare onderwijs. Bij 

pubers die nog niet zo goed kunnen overzien wat de consequenties zijn van 

hun handelen.’ (Decaan)

Het is met name in de relatie met hun kinderen of familieleden dat de professi-
onals het over sexting en exposen hebben.

‘Ik zie in mijn dagelijkse werk dat exposen een grote rol heeft in het leven 

van studenten, ook al heb ik daar nog nooit een persoonlijk gesprek met een 

van hen over gehad. Met mijn kinderen doe ik dat natuurlijk wel, ook zij zijn 

student en zitten in dezelfde leefwereld waarin social media een belangrijke 

rol spelen.’ (Studie Loopbaan Begeleider)

4.4.2 Opvattingen over sexting en exposen
In de interviews met professionals valt op dat zij het onderzoeksonderwerp 
verbreden naar social media in het algemeen. Een aantal van hen geeft aan 
dat als opvoeder zeer bezorgd zijn over wat op social media plaatsvindt en 
de invloed en consequenties daarvan op jongeren. Over social media in het 
algemeen en sexting in het bijzonder zijn opvattingen overwegend negatief. 

‘Ik snap het eerlijk gezegd gewoon niet. Waarom stuur je naaktfoto’s van 

jezelf naar anderen? Ik snap het psychologisch gewoon niet, hoe dat werkt, 

het is ook zo naïef, het blijft toch altijd bestaan? En andersom ook, als je dat 

dan blijkbaar normaal vindt, waarom rust er dan zo’n taboe op? Je stuurt 

het, dan is het ook voor iedereen bedoeld. Laat je dan ook niet zo chanteren. 
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Daders, slachtoffers, doe even normaal, denk ik dan. Ik begrijp ook dat het 

voor jongeren met een migratie achtergrond anders ligt. Dat zij echt uit 

het lood geslagen zijn als hun foto’s of filmpjes publiekelijk bekend worden.’ 

(Studie Loopbaan Begeleider)

‘Ik vind social media goed maar ook gevaarlijk. Het kan mensen echt 

beschadigen, met name jongeren omdat ze helemaal niet nadenken over 

de consequenties ervan. Ik zie het ook niet als onderdeel van hun eigen 

ontwikkeling, en ook niet als positief, maar als gevaarlijk en onnadenkend 

gedrag dat consequenties kan hebben voor je latere maatschappelijke 

positie.’ (Decaan)

4.4.3 Ervaringen in de beroepspraktijk 
Het merendeel van de geïnterviewde professionals heeft in het werk niet te 
maken gehad met issues rond sexting en exposen. Zoals hiervoor al opge-
merkt zijn de ervaringen die ze met deze thema’s hebben, vooral gelinkt aan 
hun privé omgeving en hun eigen kinderen.

‘In de 12 jaar die ik in het hbo werk, kan ik me eigenlijk niet echt een case 

herinneren. Ik denk wel dat allochtone meisjes kwetsbaarder zijn. Ik denk 

wel dat hbo studenten er minder last van hebben. Ze kunnen beter nadenken 

over de consequenties. Ik denk dat de uitwassen meer voorkomen op het 

vmbo, bij jongere kinderen die wat minder begaafd zijn op intellectueel 

gebied.’ (Decaan)

‘Ik weet niet of het vaak voorkomt in mijn werkpraktijk. Ik weet het niet in 

termen van hoe vaak en in welke mate. Ik heb het nooit met studenten erover 

gehad of ze foto’s ontvangen of doorsturen naar anderen.’ (Docent)

Een enkele professional is wel in staat voorbeelden uit de eigen praktijk te 
geven:

‘Sexting en exposen komt niet vaak voor, maar ik weet nog van een heel 

stevige meid. Ze heeft ongelofelijk veel problemen gehad toen er een 

naaktfoto van haar verscheen. Ze had eerst een relatie en haar ex had, 

uit wraak of welke motieven het dan ook waren, de foto verspreid. Dat was 

heel gênant want ze woonde in een dorp, dus iedereen wist het. Het speelde 

overigens tijdens haar middelbareschooltijd, maar ze vertelde erover in 

het hbo. Je kon nog wel zien dat ze zich schaamde en ze vond het ook niet 

makkelijk om het te vertellen in een groep met studenten, maar ze deed het 

wel.’ (Studie Loopbaan Begeleider)

Aard, omvang en impact van (sexting en) exposen

‘Ik ben zeker wel in aanraking gekomen met studenten die te maken 

hebben gehad met exposen. Niet in een persoonlijk gesprek, maar tijdens 

mentorlessen behandel ik altijd de invloed van social media op jongeren. Dan 

komt exposen ook altijd aan de orde. Ik ga hier dan ook altijd heel bewust 

op in, in de groep zelf dus. Het leeft echt wel in onze groepen. Laatst gaf 

iemand een voorbeeld van een rapper die expliciet vroeg om naaktfoto’s 

van meisjes. Dan vindt zo’n groep echt dat dit niet kan.’ (Studie Loopbaan 

Begeleider)

‘Ik heb nog nooit een 1:1-gesprek gehad met een student die door het 

versturen van een naaktfoto in de problemen is gekomen. Ik bespreek het in 

de groep en ga in op de verhalen die ze vertellen. En waarschuw ze vooral.’ 

(Studie Loopbaan Begeleider)

Veel professionals geven aan eventuele signalen vanuit de slachtoffers niet te 
herkennen en vragen ook niet door op dit thema.

4.5 Experts
In deze paragraaf worden de bevindingen beschreven naar aanleiding van de 
interviews die zijn gehouden met experts. Deze experts zijn geselecteerd op 
basis van hun kennis en ervaring met sexting en (slachtoffers van) exposen in 
de beroepspraktijk. Voor deze selectie is gezocht naar experts die daar vanuit 
verschillende invalshoeken — van preventie tot repressie en curatie — mee te 
maken krijgen. 

4.5.1 Exposen: een wicked problem
De experts die in het onderzoek zijn betrokken, zijn zich bewust van de com-
plexiteit en gelaagdheid van het probleem. Het gaat immers niet alleen om de 
daad van het exposen zelf, maar om processen, aannames, gedragingen en 
beelden die hiermee verweven zijn. Het gaat veelal om jongeren in de puber-
teit die niet altijd de consequenties van hun daden overzien, veel behoefte 
hebben aan bevestiging, op zoek zijn naar hun identiteit en — in het bijzonder 
voor jongeren met een migratie achtergrond — enorm moeten balanceren 
tussen verschillende ‘werelden’ met ieder hun eigen regels en opvattingen 
over goed en fout. Daarbij komt nog dat seksualiteit een taboeonderwerp 
blijft en jongeren het moeilijk vinden hier open over te praten. Niet alleen in de 
relatie met hun ouders, maar ook in de relatie met docenten of hulpverleners.
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4.5.2 Ervaringen uit de dagelijkse praktijk
Een aantal experts wordt dagelijks geconfronteerd met (de gevolgen van) 
exposen. Ze stellen dat het, door het toenemende gebruik van social media 
onder jongeren, steeds vaker voorkomt en dat ook de leeftijd van jongeren die 
hiermee te maken krijgen omlaag gaat.

‘Het maken en online zetten van naaktfoto’s is aan de orde van de dag. 

Voor deze generatie jongeren is dat heel normaal. En het gaat niet alleen 

om gewone naaktfoto’s, maar ook foto’s waarop meisjes allerlei seksuele 

handelingen verrichten. Hun ouders krijgen vaak de schrik van hun leven als 

ze dergelijke foto’s onder ogen zien.’ (Zedenrechercheur)

Exposen kan vanuit verschillende situaties starten. Veelal gebeurt het vanuit 
‘vriendschappen’ of ‘relaties’, maar ook zijn diverse keren ‘de modellenbureaus’ 
genoemd die meisjes verleiden foto’s te sturen en daarin steeds een stapje 
verder gaan.

‘Veel meisjes met een migratie achtergrond komen via internet met nep 

modellenbureaus in contact. Dergelijke bureaus vragen allerlei soorten foto’s 

van ze, ook naaktfoto’s. Ze worden door dergelijke bureaus ook onder druk 

gezet om seksuele handelingen met zichzelf te verrichten, zogenaamd voor 

hun portfolio. En als ze dat niet willen, worden ze onder druk gezet dat hun 

foto’s op YouTube worden gezet.’ (Zedenrechercheur)

Exposen kan volgens experts diverse motieven hebben: de foto’s zijn bedoeld 
als ‘spannend materiaal’, om aan vrienden te laten zien of om te gebruiken 
voor seksuele handelingen, de foto’s worden exposed om te checken of het 
betreffende meisje een ‘goed meisje’ (i.c. huwelijksmateriaal) is en tenslotte 
vindt exposen plaats uit wraak omdat een meisje een jongen heeft afgewezen 
of een relatie heeft verbroken. Gesteld wordt dat veel jongens dergelijke acti-
viteiten uitvoeren om stoer te doen, aanzien te krijgen en ook om lol te trappen 
met elkaar. Op bepaalde sites noemen deze jongens zich ‘strijders’. Ze zijn op 
zoek naar ‘goede’ meisjes en willen ‘onzedelijke’ meisjes kapot maken.

Het zijn in de ervaring van de experts met name meisjes die exposed worden. 
Voor meisjes met een migratie achtergrond, zeker met een moslimachtergrond, 
kunnen de consequenties heel ernstig zijn.

‘De consequenties voor meisjes met een migratie achtergrond zijn veel groter 

dan voor Nederlandse meisjes. Je ziet ook de totale paniek. Het is een enorm 

drama, zeker als je hun vader en broers in ogenschouw neemt. Veel meisjes 

zijn hun leven niet zeker. Het is heel erg en het heeft allemaal met eer te 

maken.’ (Zedenrechercheur) 

Aard, omvang en impact van (sexting en) exposen

‘Veel meisjes met een migratie achtergrond krijgen geen steun vanuit 

de gemeenschap. Ze worden volledig uitgekotst. De eer van de 

familie is belangrijker dan de zorg en aandacht voor hun dochters.’ 

(Zedenrechercheur)

Volgens de experts zijn het met name kwetsbare meisjes (onzeker, moeilijke 
thuissituatie) die het risico lopen exposed te worden. Ze verwarren aandacht 
met liefde, gaan over hun eigen (seksuele) grenzen heen en lopen in de val van 
jongens die een groot deel van hun tijd bezig zijn met het bedreigen en chan-
teren van deze meisjes. Een aantal experts is verbaasd over de hardheid en 
gewetenloosheid van deze jongens richting meisjes, juist omdat ze zich heel 
bewust zijn van het risico dat meisjes lopen op afwijzing, uitsluiting binnen de 
eigen vriendengroep en de familie wanneer zij exposed zijn.

Zichtbaar is dat zowel meisjes als jongens heel hard en oordelend zijn ten 
aanzien van jongeren die exposed worden of ermee worden bedreigd. Aan-
gegeven wordt dat het met name meisjes zijn die roddelen en elkaar zwart 
maken als er naaktfoto’s van iemand circuleren, ‘meisjeshaat’ genoemd, en 
dat het vooral jongens zijn die daadwerkelijk tot het verspreiden van deze 
foto’s overgaan. Toch wijzen verschillende experts erop dat ook meisjes foto’s 
en filmpjes doorsturen van andere meisjes en keihard zijn in hun oordeel over 
anderen.

‘Wat mij telkens weer verbaast tijdens voorlichting en training op scholen in 

het voortgezet onderwijs en mbo, is de meisjeshaat. Ook meisjes verspreiden 

beelden en veroordelen gedrag van andere meisjes keihard. Doorsturen 

doen ze ook zonder enige wroeging. Als ik in klassen vraag, blijkt dat bijna 

iedereen wel eens een foto van iemand anders heeft doorgestuurd. Jongeren 

vinden dat anderen daar maar tegen moeten kunnen.’ (Zorg coördinator 

Expertisecentrum Mensenhandel en Jeugdprostitutie)
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4.6 Tussentijdse reflectie op de bevindingen
Als we de bevindingen in dit hoofdstuk door de oogharen bekijken, valt een 
aantal zaken op. 

Sexting
Allereerst valt op dat alle studenten die zijn betrokken in het onderzoek het 
fenomeen ‘sexting’ kennen, maar vaak niet bekend zijn met de terminologie. 
Zij gebruiken eerder synoniemen als ‘nude sturen’ en ‘pikante’ of ‘gewaagde’ 
foto’s’ sturen. Daarnaast valt op dat de meeste studenten stellen dat sexting 
inmiddels een normaal verschijnsel is onder jongeren. Het leven van jongeren 
speelt zich voor een belangrijk deel online af. Het aangaan en onderhouden 
van vriendschappelijke, liefdes- en seksuele relaties dus ook. Dit gegeven zijn 
we ook tegengekomen in de literatuurverkenning, maar lijkt onder hbo-profes-
sionals nog niet te zijn doorgedrongen. Verder zien we onder vrouwelijke stu-
denten van Marokkaanse, Turkse en Hindoestaanse afkomst een ambivalente 
houding ten aanzien van sexting. Enerzijds keuren ze sexting af, anderzijds 
brengen zij allerlei motieven naar voren om het toch (eens) te doen. Een motief 
dat in deze groep naar voren wordt gebracht, is dat sexting een aantrekkelijk 
alternatief is voor ‘echte’ seks die zij nog niet kunnen hebben, omdat ze nog 
niet getrouwd zijn. Bij de vrouwelijke studenten uit de andere etnische groepen 
doet deze ambivalentie zich minder voor. Zij vinden over het algemeen dat sex-
ting moet kunnen, mits je het doet met iemand die je kunt vertrouwen en mits 
je ervoor zorgt niet herkenbaar te zijn op de beelden. Verder is het opvallend 
dat mannen stellen dat vrouwen op eigen initiatief naaktbeelden van zichzelf 
delen en dat vooral doen om aandacht te krijgen. Vrouwelijke respondenten 
rapporteren daarentegen dat sexting ook vaak gebeurt, omdat mannen om 
naaktbeelden vragen en vrouwen hen niet willen teleurstellen. 

Exposen
Als we de oorspronkelijke definitie van exposen in dit rapport naast die van 
studenten leggen, valt op dat jongens van Marokkaanse en Turkse afkomst 
het fenomeen breder omschrijven dan alleen het doorsturen van naaktfoto’s. 
Tot exposen rekenen zij ook het delen van beelden van andere vormen van 
‘oneerbaar’ gedrag zoals het verspreiden van beeldmateriaal waarop vrouwen 
blowen, lachgas gebruiken of uitdagend gekleed zijn. Als we vervolgens kijken 
naar de motieven die een rol spelen bij exposen, valt op dat ook die breder zijn 
dan in de oorspronkelijke definitie werd aangenomen: het ‘ontmaskeren’ en 
(moedwillig) beschadigen van meisjes. Uit het veldwerk onder studenten komt 
naar voren dat ook andere motieven zoals wraak, jaloezie, status of stoer willen 
zijn bij exposen een rol kunnen spelen. 

Aard, omvang en impact van (sexting en) exposen

Daarnaast valt op dat exposen vaak ondoordacht plaatsvindt (gewoon 
voor de lol of uit verveling), zonder de consequenties voor het slachtoffer in 
ogenschouw te nemen. Hoewel studenten unaniem stellen exposen af te 
keuren en geen respect te hebben voor daders, blijkt uit de bevindingen dat zij 
zichzelf soms ook schuldig maken aan het doorsturen en verder verspreiden 
van naaktbeelden. Dat ze daarmee mogelijk een strafbaar feit plegen, is onder 
studenten niet bekend. In het onderzoeksmateriaal komt verder naar voren 
dat exposed-worden voor alle vrouwen ernstige (psychische) gevolgen kan 
hebben. Daarbij valt echter op dat studenten van Marokkaanse, Turkse en 
Hindoestaanse afkomst vaker stellen dat de schade onherstelbaar is en de 
impact ook op lange termijn merkbaar zal zijn, bijvoorbeeld bij het vinden van 
een huwelijkspartner. Studenten van andere etnische groepen benadrukken 
meer dat gevolgen doorgaans tijdelijk zijn. 

Respondenten zijn het erover eens dat vaker vrouwen vaker dan mannen expo-
sed worden en dat de gevolgen voor hen ook ernstiger zijn. De verklaringen 
die hiervoor worden gegeven komen neer op ‘de dubbele seksuele moraal’ die 
eerder in de literatuurverkenning is besproken. In overeenstemming met de 
bevindingen van Van de Beek (2017) is de dubbele seksuele moraal ook onder 
studenten van Nederlandse komaf nog alom vertegenwoordigd. Verder valt 
op dat door alle studentengroepen en hbo-professionals heen slachtoffers 
van exposen (mede-)verantwoordelijk worden gehouden voor wat hen is 
overkomen, omdat het delen van naaktbeelden ‘dom’ en ‘naïef’ zou zijn. Enkele 
experts wijzen erop dat ‘blaming the victim’ juist slachtofferschap in de hand 
werkt en het vragen van hulp in de weg kan staan.

Tot slot valt op dat vrouwelijke respondenten met een Marokkaanse, Turkse 
en Hindoestaanse achtergrond vaak opmerkelijk conservatief reageren op 
ervaringen van slachtofferschap en de gevolgen die zij in de omgeving hebben 
meegemaakt. Zij adviseren jongeren in hun omgeving vooral zich te confor-
meren aan de heersende normen over zedelijk gedrag en het voorkomen van 
reputatieschade voor de familie. De progressieve stroming van jonge vrouwen 
(van vooral Marokkaanse afkomst) die wij in de media zijn tegengekomen, 
vinden we onder deze studenten niet terug. 
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Hoofdstuk 5

Hulp zoeken bij 
slachtofferschap

In de interviews is ook aan studenten gevraagd welke vormen 
van hulp zij denken nodig te hebben wanneer zij exposed 
zouden worden. Daarbij is ook gevraagd bij wie ze daarvoor in 
eerste instantie zouden aankloppen en of ze zouden overwegen 
hulp te vragen bij hbo-professionals op school. De resultaten 
hiervan worden net als in het vorige hoofdstuk per groep 
besproken. In paragraaf 5.1 staan de vrouwelijke respondenten 
van Hindoestaanse, Marokkaanse en Turkse afkomst centraal, 
in 5.2 worden de uitkomsten voor de vrouwelijke studenten met 
andere etnische achtergronden besproken. In 5.3 en 5.4. staan 
achtereenvolgens de mannelijke studenten en hbo-professionals 
centraal. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een reflectie op de 
bevindingen. 
 

5.1 Vrouwelijke respondenten van Hindoestaanse, Marokkaanse 
en Turkse afkomst 
De respondenten vertellen dat in geval van exposen hulp erg belangrijk is, 
maar dat hulp vragen gevoelig ligt, zowel bij de eigen familie als op school.

‘Ik begrijp heel goed dat je je als meisje zo erg schaamt dat je geen hulp op 

school durft te zoeken. Dat zou ik zelf ook niet doen. En ook de angst dat 

je ouders worden geïnformeerd. Echt vreselijk. Ik zou het echt voor mezelf 

houden en met niemand van school delen. Ik zou er alleen met vrienden over 

praten, ook niet met mijn ouders.’ (vrouw, 24 jaar, Hindoestaanse afkomst).

Alle geïnterviewden benadrukken het belang van een goede vriendinnengroep 
bij wie ze terecht zouden kunnen. In het geval van exposen zouden ze in geen 
geval bij hun familie te rade gaan, hooguit bij een nicht, maar zeker niet binnen 
het eigen gezin, uit angst voor de eerder genoemde ‘roddelcultuur’. Veel 
vrouwen geven aan dat ze denken dat ze uit schaamte problemen eerst zelf 
zouden oplossen.

‘Ik denk niet dat ik hulp bij mijn familie zou zoeken. Ik heb best een strenge 

familie, dus ik weet niet of ik met hen zou kunnen praten, maar ik denk wel 

dat ik met vriendinnen zou praten erover. Ik zou anders geen uitweg weten.’ 

(vrouw, 18 jaar, Turkse afkomst)

‘Ik zou zeker hulp zoeken want ik heb iemand nodig bij wie ik mijn hart 

kan luchten en bij mijn familie kan dat echt niet. In onze cultuur is het niet 

normaal om dit soort dingen te bespreken, laat staan dat ze erachter komen 

dat ik zo’n foto van mezelf heb verstuurd.’ (vrouw, 24 jaar, Marokkaanse 

afkomst)

De stap te zetten naar iemand van school is voor veel meisjes niet eenvoudig, 
want ‘je weet niet hoe docenten in elkaar zitten’ en de angst bestaat dat 
ouders worden ingelicht over de situatie. 

‘Ik zou niet snel overwegen om het op school te vertellen omdat ze vaak ook 

de families inlichten en dat wil ik niet. Als ik het wel op school zou zeggen 

dan zou het tegen een vertrouwenspersoon zijn omdat ik denk dat die de 

plicht heeft om niet alles te mogen zeggen wat ik hem of haar vertel. Ik hoop 

dat de vertrouwenspersoon mij kan begeleiden en beschermen op school.’ 

(vrouw, 24 jaar, Turkse afkomst)

‘Ja, ik zou wel op school hulp zoeken, maar ik zou dan wel de nadruk leggen 

op dat het zo beperkt mogelijk moet blijven als het gaat om de betrokkenheid 

van de familie’ (vrouw, 24 jaar, Marokkaanse afkomst)

Belangrijk hierbij is dat het iemand is die niet oordeelt en goed kan luisteren. 
Een decaan of een docent met wie studenten een goede band hebben, kan 
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een belangrijke rol spelen. Het gaat daarbij niet alleen om praktische hulp, 
maar ook om mentale ondersteuning. Een deel van de vrouwen geeft aan 
liever met een Nederlandse docent of decaan te praten dan met iemand van 
Marokkaans Nederlandse komaf.

‘Nederlandse docenten zijn nu eenmaal ruimdenkender dan Marokkaanse 

docenten, ze zullen je sneller begrijpen. Een vriendin deed veel aan seks met 

haar vriend, behalve de daad. Toen ze allerlei klachten kreeg en naar de 

dokter ging, kreeg ze een Marokkaanse arts. Ze durfde toen niet te vertellen 

wat de achtergrond was van haar klachten. Als het een Nederlandse vrouw 

was geweest, had ze dat waarschijnlijk wel gedurfd.’ (vrouw, 26 jaar, 

Marokkaanse afkomst)

Een aantal Turks-Nederlandse studenten geeft echter aan bang te zijn dat 
professionals in het hbo niet cultuursensitief zijn, wat een drempel opwerpt bij 
het vragen om hulp op school.

‘Een professional van school erover vertellen, zou ik niet doen. Zo iemand 

weet niet uit welke familie en cultuur ik kom, waar seks een taboe is.’ (vrouw, 

23 jaar, Turks afkomst)

Studenten geven aan behoefte te hebben aan een helder stappenplan dat 
duidelijk maakt wat te doen bij slachtofferschap. Zo’n plan is er niet en zou 
gemaakt moeten worden. 
De stap naar de politie wordt niet als realistisch beschouwd. De afstand tot de 
politie is te groot en er is weinig geloof dat het iets zou oplossen.

‘Ik zou niet zo snel aangifte doen. Het is een tijdrovend proces en er gebeurt 

uiteindelijk niks mee’ (vrouw, 22 jaar, Turkse afkomst).

Daarnaast geeft een respondent aan dat naar de politie gaan de zaak alleen 
maar erger zou maken en dat slachtoffers en hun familie er daarom vanaf zien 
de stap naar een aangifte te maken.

‘Marokkaanse ouders zullen ook geen aangifte doen. Dat maakt de zaak 

alleen maar erger. De naam is toch al verpest, liever nemen ze het recht 

in eigen handen (als het gaat om het aanpakken van de dader, red.). 

Marokkanen zijn heel bang voor wat andere mensen zien en denken. De 

kans bestaat dat je op het politiebureau wordt gezien door iemand uit de 

gemeenschap en dat daarover geroddeld gaat worden. En de taalbarrière. 

Dat is ook een reden.’ (vrouw, 23 jaar, Marokkaanse afkomst)

Ten slotte wordt God als hulpbron beschouwd door met name Marok-
kaans-Nederlandse en Turks-Nederlandse studenten. Door te bidden, kun je 
boete doen en kracht hervinden om verder te gaan.

5.2 Het perspectief van andere vrouwelijke respondenten
Sommige respondenten geven aan dat zij uit schaamte geen hulp zouden 
zoeken wanneer zij slachtoffer zouden worden van exposen:

‘Ik zou geen hulp zoeken. Ik zou het land verlaten. Ik zou mijn familie niet 

meer durven aankijken en verhuizen. Het zou een grote schande zijn. Ook al 

staat mijn gezicht er niet op, mensen kunnen me wel herkennen en weten dat 

ik het ben’ (vrouw, 26 jaar, Ghanese afkomst)

Veel meisjes zijn kritisch naar de onderwijsinstelling. Ze ervaren het als te 
onpersoonlijk en geven de voorkeur aan het inschakelen van (andere) profes-
sionals, zoals een psycholoog, huisarts of politie (met bij voorkeur vrouwelijke 
hulpverleners) of de kerk. Een aantal respondenten zou juist heel bewust 
binnen de eigen familie zoeken. 

‘Ik zou zeker hulp zoeken. Mensen onderschatten wat zoiets met je kan 

doen. Mentaal bedoel ik dan. Je wordt meteen aangevallen als hoer en slet. 

Het is heel belangrijk dat je je hoofd straight houdt en dat de meningen 

van anderen je dan niet beïnvloeden. Het is daarom zeker belangrijk om 

professionele hulp te zoeken.’ (vrouw, 24 jaar, Nederlandse afkomst)

‘Ik zou hulp gaan zoeken bij mijn familie en vrienden. Omdat zij mij het beste 

kennen en ervoor kunnen zorgen dat ik geen gekke dingen ga doen uit 

wanhoop’ (vrouw, 22 jaar, Ghanese afkomst).

In de interviews zeggen opmerkelijk veel respondenten dat zij geen hulp 
zoeken op school uit angst dat de familie wordt ingeschakeld.

‘Ik zou niet overwegen hulp te zoeken op school. Ze kunnen niets voor mij 

betekenen, behalve de situatie erger te maken door mijn ouders in te lichten.’ 

(vrouw, 21 jaar, Ghanese afkomst)

‘Ik zou het echt nooit op school bespreken met een decaan of mentor. Straks 

wordt het aan je ouders verteld, dat wil je toch niet? Ik kan me nog wel 

voorstellen dat je het in de 3e persoon vertelt, alsof het om iemand anders 

gaat. Vaak is het contact met docenten, mentoren of decanen niet sterk 

genoeg om deze persoonlijke informatie te delen.’ (vrouw, 22 jaar, Ghanese 

afkomst)

Sommige respondenten zouden het wenselijk vinden als jongeren hun proble-
men op school anoniem kunnen bespreken, bijvoorbeeld telefonisch of door 
een brief achter te laten voor een decaan, met alleen een telefoonnummer 
erop.

Een enkele respondent zegt geen hulp nodig te hebben, maar de ontstane 
situatie vooral zelf te adresseren.
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‘Ik zou geen professionele hulp zoeken. Ik denk dat ik het te lijf zou gaan en 

een eigen statement zou maken op mijn eigen sociale media platform. Om een 

soort van uitleg te geven hoe het zo is gekomen. Ik denk niet dat het zo’n 

groot effect zou hebben op mij (exposed worden, red.). Ik zou dan met mijn 

familie en vrienden erover praten. Ik sta zelf best sterk in mijn schoenen.’ 

(vrouw, 23 jaar, Ghanese afkomst).

5.3 Het perspectief van mannelijke respondenten
De mannelijke studenten die betrokken zijn geweest in het onderzoek geven 
aan zelf geen problemen te ondervinden met sexting of exposen. Als dat wel 
het geval zou zijn, weten ze niet goed waar ze hulp zouden zoeken. De één zou 
dergelijke problemen niet willen bespreken met de eigen familie en contact 
opnemen met iemand van school, de ander zou juist wel zijn familie informeren 
en de buitenwereld er niet bij betrekken. Mannen benadrukken verder dat 
zij alleen hulp zouden zoeken bij iemand met wie zij een vertrouwensband 
hebben. 

‘Ik denk niet dat school zoveel kan doen. Het is toch een gevoelig thema en 

jongeren vinden het lastig met docenten hierover te praten. Misschien als je 

een goede band hebt met een docent wel, maar anders zeker niet. Misschien 

iets met voorlichting bij SLB of zoiets, maar eigenlijk weet ik het niet.’ (man, 

25 jaar, Surinaamse afkomst)

‘Het ligt eraan hoe goed ik op school met mensen kan praten. Ik zou 

misschien wel een vertrouwenspersoon of een docent met wie ik goed kan 

opschieten praten.’ (man, 24 jaar, Hindoestaanse afkomst)

5.4 Hbo-professionals
De school wordt door meerdere professionals beschouwd als een veilige plek 
waar taboes of moeilijke thema’s bespreekbaar zijn, in de klas of individueel. 
En waar jongeren ook empowered en geëmancipeerd worden ten aanzien van 
seksualiteit.

‘Ik denk dat de kern van alles is dat je via het onderwijs jongeren moet leren 

goed voor zichzelf te zorgen. En als kwetsbare groep, bijvoorbeeld vrouwen 

of minderheden, nog beter. Bescherm jezelf en laat je niet onder druk zetten 

dingen te doen die je niet wilt.’ (Decaan)

‘Het lijkt me ook wel ingewikkeld. Er moet echt een veilige sfeer zijn en een 

goede klik met de klas om dit soort dingen goed te kunnen bespreken. Anders 

wordt het een beetje lacherig of ontwijkend.’ (Studie Loopbaan Begeleider)

Hulp zoeken bij slachtofferschap

Andere professionals vinden dat studenten vooral zelf verantwoordelijkheid zijn 
en vinden niet dat de school daarin een rol moet spelen. 

‘De rol van een hogeschool beschouw ik als klein. Iedereen boven de 18 jaar 

moet begrijpen dat het versturen van naaktfoto’s consequenties heeft.’ 

(Studie Loopbaan Begeleider)

Ook is merkbaar dat veel professionals twijfelen of ze wel voldoende capacitei-
ten hebben om slachtoffers van exposen te ondersteunen.

‘In mijn achterhoofd komt onmiddellijk de vraag welke richting zou hij of zij 

kunnen kiezen om echt hulp te krijgen; therapie of het decanaat. Want ik 

ben dan wel een studentcoach, maar ik moet me niet als therapeut op gaan 

stellen. Ik kan wel iets doen en dat is een veilige sfeer scheppen waarin 

studenten hun verhaal kwijt kunnen.’ (Studie Loopbaan Begeleider)

‘In het algemeen denk ik dat je niet veel jongeren gaat vinden die te maken 

hebben gehad met sexting of exposen. Het is niet iets waar jongeren 

makkelijk over vertellen. Ik zie wel veel problemen met studenten die 

problemen hebben met hun ouders, culturele problemen of integratie 

problemen, maar dat wordt wel gedeeld, daar kom ik wel achter, maar 

sexting specifiek, dat zie ik niet zoveel. Ik weet ook helemaal niet hoe vaak 

het gebeurt. Dat zou handig zijn om te weten, want stel dat het veel gebeurt 

dan is het echt een beetje raar dat je het zo weinig tegenkomt. Wat je 

daarmee vervolgens moet, weet ik ook weer niet. Ik ga niet vragen of iemand 

dit ooit heeft meegemaakt uit het niets, maar ik kan het wel als voorbeeld 

laten vallen en misschien is er iemand die inhaakt.’ (Studie Loopbaan 

Begeleider)

‘Ik denk ook dat docenten te bang zijn een gesprek met jongeren aan te gaan 

over sexting en exposen.’ (Decaan)

Een aantal hbo-professionals stelt dat de school taken heeft ten aanzien van 
sexting en exposen, zoals voorlichting geven aan jongeren over het omgaan 
met sociale media. Daarnaast zou ze moeten faciliteren dat studenten hun 
verhaal kwijt kunnen en vervolgens op een adequate wijze worden doorverwe-
zen naar experts.

‘De rol van de school zie ik voornamelijk gericht op de groep. 

Vertrouwenspersonen en decanen zouden zich meer op individuele studenten 

die door exposen in de problemen zijn gekomen, richten. Binnen het hbo is er 

echt nog te weinig aandacht voor. Ik vind het niet moeilijk dit in een groep te 

bespreken, maar ik weet niet of alle docenten daar net zo over denken als ik. 

Ik vind ook dat er veel meer tijd beschikbaar moet komen om gesprekken met 

studenten te voeren, ook over dit soort thema’s. Dat we voor alles te weinig 

tijd hebben, beschouw ik wel als een probleem.’ (Studie Loopbaan Begeleider)
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Veel professionals geven aan behoefte te hebben aan handvatten om slacht-
offers van exposen te herkennen en om jongeren die ermee te maken hebben 
te kunnen helpen. Ook zouden zij meer tijd willen hebben om gesprekken met 
jongeren hierover aan te gaan.

‘Ik denk dat mentoren wel een signalerende taak hebben, maar dit soort 

thema’s hoort eigenlijk vooral bij een vertrouwenspersoon thuis. Dat gebeurt 

nu nog te weinig. Ik vind dat vertrouwenspersonen meer gemotiveerd 

moeten worden dit thema expliciet aan de orde te stellen.’ (Studie Loopbaan 

Begeleider)

Daarnaast wordt voorgesteld in te zetten op het vormen van communities. 
Groepjes studenten die — als onderdeel van het curriculum — vanaf het eerste 
jaar met elkaar in gesprek gaan over uiteenlopende thema’s en elkaar coa-
chen en adviseren. 

Ten slotte wordt ook verwezen naar de toenemende verpreutsing onder 
jongeren, contrasterend met de woelige jaren ’60 waarin ‘alles kon’, en wordt 
benadrukt hoe belangrijk het is jongeren te ondersteunen bij hun seksuele 
ontwikkeling.

‘Jongeren zijn eerder kwetsbaarder geworden dan vrijer als het gaat om 

seksualiteit. We zouden de emancipatie van kwetsbare groepen daarin 

veel meer moeten supporten, maar dat doen we niet.’ (Studie Loopbaan 

Begeleider)

Veel hbo-professionals denken dat de invloed van sociale media op (kwets-
bare) groepen studenten in de toekomst alleen maar groter wordt en zijn daar 
bezorgd over. Ook wordt gesteld dat de aandacht voor exposen en sexting op 
zowel de dader als het slachtoffer gericht zouden moeten zijn.

Hulp zoeken bij slachtofferschap

5.5 Tussentijdse reflectie op de bevindingen
Als we de bevindingen in dit hoofdstuk overzien, dan valt een aantal zaken 
op. Ten eerste zien we dat enkele studenten stellen dat zij uit schaamte geen 
hulp zouden zoeken wanneer zij exposed zouden worden. Dat schaamte een 
drempel kan zijn, vonden we onder respondenten uit verschillende etnische 
groepen. Onder ‘hulp zoeken’ verstaan studenten vooral mentale steun zoeken, 
de mogelijkheid krijgen om over de situatie te praten. Aan verdere acties zoals 
aangifte doen, proberen de foto’s van internet af te krijgen of het aanspreken 
van de dader lijkt het merendeel niet te denken. Als hen de optie om aangifte 
te doen wordt voorgelegd, stellen de meeste respondenten dat het zinloos is. 
Zij hebben er geen vertrouwen in dat iets met hun zaak zou worden gedaan, 
laat staan dat de dader wordt vervolgd. 

De meeste studenten denken mentale steun in eerste instantie te vinden 
bij iemand binnen de eigen vriendenkring. Sommige respondenten denken 
echter dat deze van een psycholoog moet komen. Volgens veel studenten van 
Marokkaanse, Turkse en Hindoestaanse afkomst is steun zoeken bij ouders 
of andere familieleden geen optie. De schaamtecultuur en het taboe op seks 
staat de mogelijkheid om met hen over slachtofferschap te praten in de weg. 
Wat verder opvalt, is dat de meeste studenten zeggen niet snel hulp op het 
hbo te zullen zoeken. Daarvoor vinden zij de relatie met hbo-professionals 
te afstandelijk. Daarnaast vrezen zij dat hun ouders ingelicht worden over 
de situatie. Meerdere hbo-professionals denken daarentegen dat de sfeer 
op school veilig genoeg is om over taboeonderwerpen te kunnen praten. 
Daarnaast geven meerdere vrouwelijke studenten van Marokkaanse, Turkse 
en Hindoestaanse afkomst aan dat hbo-professionals over het algemeen niet 
cultuur-sensitief genoeg zijn om hen de juiste hulp te bieden. Hbo-professio-
nals laten — meer in z’n algemeenheid — blijken zelf te twijfelen aan hun kennis 
en vaardigheden om slachtoffers van exposen te kunnen helpen. 
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Hoofdstuk 6

Interventies
Aan studenten die in het onderzoek zijn betrokken, is ook gevraagd 
of interventies nodig zijn om te zorgen dat minder jongeren in de 
problemen komen door het versturen van naaktfoto’s en filmpjes en 
welke interventies zij dan vooral wenselijk vinden. Dezelfde vraag is 
gesteld aan hbo-professionals en experts. Dát interventies wenselijk 
zijn, wordt door vrijwel alle studenten beaamd. Hbo-professionals 
zijn hierover minder eenduidig. Welke interventies de respondenten 
vervolgens wenselijk vinden, beschrijven wij in de navolgende 
paragrafen. De voorgestelde interventies hebben wij daarbij 
geclusterd in zes groepen (die elk in een afzonderlijke paragraaf 
worden beschreven): 1. Voorlichting van jongeren over (de risico’s) 
van social media en seksualiteit. 2. Bewustmaking van daders van 
exposen van de mogelijke gevolgen voor hun slachtoffers én henzelf. 
3. Het straffen van daders en de aanscherping van mogelijkheden 
om dat te doen. 4. Bemoeilijken van de mogelijkheid naaktbeelden 
te verspreiden. 5. Versterking van de positie van het slachtoffer. 6. 
Een intergenerationele dialoog rond social media, seksualiteit en de 
combinatie van beide.

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een reflectie op de 
bevindingen.

6.1  Voorlichting aan jongeren over (de risico’s) van social media 
en seksualiteit

Vrijwel alle geïnterviewde studenten noemen ‘voorlichting’ als maatregel om 
te zorgen dat minder jongeren in de problemen komen door het versturen 
van naaktfoto’s en filmpjes. Daarbij wordt vaak gesteld dat voorlichting over 
seksualiteit en social mediagebruik al vanaf de basisschool zouden moeten 
beginnen. 

‘Voorlichting die begint op de basisschool. Waar je eerder uitleg kreeg over 

tampons, maandverband, condooms, zou nu ook een telefoon in het rijtje 

moeten liggen. De telefoon is namelijk nu ook belangrijk in seksualiteit.’ 

(Vrouw, 23 jaar, Nederlandse afkomst)

Vanaf het voortgezet onderwijs — of wellicht zelfs al vanaf groep 8 van de 
bassischool — wanneer jongeren in puberteit komen en beginnen te experi-
menteren met seksualiteit, zou voorlichting over sexting en exposen moeten 
worden gegeven, 

‘Scholen zouden veel meer moeten voorlichten en veel meer informatie 

moeten geven met actuele voorbeelden en ook benadrukken hoe gevaarlijk en 

openbaar internet is. De consequenties moeten helder worden gemaakt en de 

jongeren aan het denken zetten.’ (Vrouw, 22 jaar, Hindoestaanse afkomst)

‘Meer voorlichting geven over de risico’s. De tijd waarin wij opgroeien is de 

tijd dat internet heel groot is. Ik denk dat veel mensen geen idee hebben 

wat de mogelijkheden zijn met internet en hoe onbegrensd die mogelijkheden 

zijn. Meestal denken mensen dat beelden op snapchat bijvoorbeeld een jaar 

bewaard worden. Ik denk dat mensen daar totaal geen rekening mee houden.’ 

(Vrouw, 28 jaar, Turkse afkomst)

‘Ik denk dat de school het meer bespreekbaar kan maken in klassen zodat 

de jongeren die het al doen informatie krijgen zonder dat ze erom hoeven 

vragen.’ (Vrouw, 24 jaar, Marokkaanse afkomst)
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Vrouwelijke respondenten merken daarbij nogal eens op dat potentiële 
slachtoffers ook moeten worden aangezet tot nadenken over sexting en de 
motieven om eraan mee te doen. Met name meisjes en jonge vrouwen kunnen 
daarmee weerbaarder worden gemaakt tegen de druk die jongens op hen 
kunnen uitoefenen om naaktbeelden van zichzelf te sturen.

‘Ik denk dat slachtoffers vooral moeten leren dat ze op een andere manier 

aandacht krijgen van jongens en daarvoor niet naakt hoeven te zijn’ (Vrouw, 

24 jaar, Hindoestaanse afkomst).

‘Vooral meisjes moeten sterk in hun schoenen staan als het gaat om 

seksualiteit. Jongens kunnen hun overhalen om sexy beelden te versturen.’ 

(Vrouw, 26 jaar, Ghanese afkomst).

Hoe de voorlichting kan worden ingevuld
Respondenten vinden over het algemeen het geven van voorlichting een inter-
ventie die bij uitstek op school kan worden ingezet. Zij benoemen een scala 
aan manieren waarop voorlichting kan worden gegeven, zoals (gast)colleges, 
campagnes, posters, flyers, folders, blogs en vlogs. Ook geven zij tips over hoe 
ervoor gezorgd kan worden dat voorlichting impact heeft op jongeren. Zo is het 
belangrijk dat in voorlichting sexting niet bij voorbaat wordt veroordeeld:

‘Ik denk ook dat scholen niet alleen moeten zeggen dat de leerlingen het 

(sexting, red.) niet moeten doen, want leerlingen doen het toch wel. Het is 

ook belangrijk aan te geven waarop te letten als je het dan toch wil doen, 

bijvoorbeeld: zorg ervoor dat je gezicht er niet op staat.’ (Vrouw, 25 jaar, 

Surinaamse afkomst)

‘Ook belangrijk is dat zij (hbo-professionals, red.) aan studenten laten blijken 

‘weet ons te vinden’ en ‘je wordt niet veroordeeld’. Maak dat kenbaar bij 

studenten.’ (Coördinator Online Jongerenwerk)

Een aantal respondenten stelt voor ervaringsdeskundigen in te zetten om de 
impact van voorlichtingen te vergroten. 

Misschien dat een slachtoffer van online exposing wat komt vertellen. Dan 

maak je toch meer indruk op jongeren.’ (Vrouw, 23 jaar, Dominicaanse / 

Sierra Leoonse afkomst)

‘Haal ervaringsdeskundigen in de school en geef sessies met jongeren. Laat 

zien dat exposen en de uitwassen echt gebeuren, wat de consequenties 

ervan zijn, dat je niet de enige bent die ermee worstelt.’ (ambtenaar van 

Hindoestaanse afkomst) 

Tot slot wordt gesteld dat het inzetten van rolmodellen goed kan werken.
‘Ik denk dat het ook belangrijk is leeftijdsgenoten in te zetten als rolmodel, 

ouderejaars bijvoorbeeld. Met hen ga je wel persoonlijke dingen bespreken die 

je met docenten, mentoren of decanen gewoon minder doet.’ (Vrouw, 22 jaar, 

Ghanese afkomst)

De geïnterviewde hbo-professionals verschillen echter van mening over de 
vraag of op school voorlichting gegeven zou moeten worden. Wel is zichtbaar 
dat sommige studieloopbaanbegeleiders het thema aan de orde stellen in hun 
lessen.

‘Ik denk ook dat het goed is met jongeren te praten over foto’s, online gedrag 

en nepnieuws. Ik zie zelf ook dat jongeren nepnieuws maken, bijvoorbeeld het 

faken van een verstuikte enkel met een verband erom en dat sturen naar de 

werkgever, omdat ze privé afspraken hebben en niet willen werken.’ (Studie 

Loopbaan Begeleider)

‘Ik denk niet persé dat de hogeschool een rol heeft maar wat ik wel vind dat 

mensen die studenten begeleiden het serieus moeten nemen.’ (Studie Loopbaan 

Begeleider)

‘Ik denk dat het voor een hele kleine doelgroep onwijs belangrijk is maar 

een hele grote doelgroep doet het gewoon niet. En dan hoeft dit thema niet 

centraal te staan.’ (Studie Loopbaan Begeleider)

6.2  Bewustmaking van (potentiële) daders over de gevolgen van 
exposen

Respondenten wijzen er ook op dat potentiele daders bewust moet worden 
gemaakt van de gevolgen die exposen kan hebben voor slachtoffers. Zij vinden 
dat nodig omdat daders zich vaak niet bewust zouden zijn van de consequen-
ties van hun handelen.

‘Het is ook heel belangrijk om preventieve voorlichting te geven. De 

boodschap van school zou moeten zijn dat het niet cool is om het te 

verspreiden en je dan echt dom bezig bent, want het kan iemands leven 

verwoesten.’ (Vrouw, 21 jaar, Surinaamse afkomst)

Daarnaast moeten jongeren er ook bewust van worden gemaakt dat exposen 
strafbaar is en daarmee ook voor henzelf negatieve gevolgen kan hebben.

‘Ik denk sowieso dat jongeren meer voorlichting moeten krijgen hierover. En 

niet alleen voor wat er kan gebeuren voor het slachtoffer, maar ook voor de 

dader. Er moet een taboe worden verbroken om hierover te praten. (Vrouw, 

22 jaar, Hindoestaanse afkomst)  
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‘Dat exposen strafbaar is, wist ik niet. Dat zou veel meer bekend moeten zijn, 

dan denken jongens volgens mij wel tien keer na, voordat ze zoiets doen.’ 

(Vrouw, 25 jaar, Nederlandse afkomst)

6.3  Het straffen van daders en het aanscherpen van de 
mogelijkheden om dat te doen

Sommige respondenten pleiten voor aanpassing van de wet om het gemak-
kelijker te maken om daders te straffen. Daarbij wordt benadrukt dat die 
verruimde mogelijkheden dan ook wel daadwerkelijk worden benut.
‘De jacht op daders moet geopend worden.’ (Zorg coördinator Expertisecen-
trum Mensenhandel en Jeugdprostitutie)

‘Er moeten wetten gemaakt moeten worden, als die er nog niet zijn, om het 

echt strafbaar te maken. Zelfs het doorsturen zou strafbaar moeten zijn.’ 

(Vrouw, 25 jaar, Hindoestaanse afkomst)

‘Streng straffen als zoiets (exposen, red.) gebeurt. Als zoiets gebeurt ook 

optreden. Als iemand op school streng aangepakt wordt, kan dat ook een 

stok achter de deur zijn. Schorsen.’ (Vrouw, 28 jaar, Turkse afkomst)

6.4  Versterking van de positie van het slachtoffer
Eén respondent geeft aan dat slachtoffers van exposen moeten kunnen 
rekenen op Slachtofferhulp.

‘Het bieden van slachtofferhulp en het hebben van een vertrouwenspersoon 

van buitenaf.’ (Vrouw, 25 jaar, Hindoestaanse afkomst)

Eén expert vindt dat de wetgeving zodanig moet worden aangepast dat 
slachtoffers van exposen ook in het recht als zodanig erkend worden.

‘De Nederlandse wet en het systeem is dat een slachtoffer van exposen pas 

als zodanig wordt erkend als de dader bekend / traceerbaar is. Terwijl: 

Als je slachtoffer wordt van woninginbraak wordt je als slachtoffer erkend, 

ook als de dader niet wordt gevonden. Dat zou bij exposen ook moeten om 

het stigma dat op het slachtoffer kleeft eraf te halen.’ (Zorg coördinator 

Expertisecentrum Mensenhandel en Jeugdprostitutie)

Meerdere hbo-professionals stellen dat docenten — en zeker vertrouwensper-
sonen en decanen — binnen de school voorlichting/training zouden moeten 
krijgen om slachtoffers beter te ondersteunen. Zij zouden immers nog over te 
weinig kennis en inzicht beschikken in de (gevolgen) van sexting en exposen 
voor jongeren en over de rol die zij daarin zouden kunnen spelen. 

Interventies

‘Ik denk dat als het gaat om thema’s aan de orde brengen denk ik dat wij 

als docenten veel meer hierover zouden moeten spreken. Bijvoorbeeld dat 

je themadagen organiseert en allerlei thema’s bespreekt, de ontwikkelingen 

en welke mogelijkheden er zijn zodat wij een groter repertoire van 

gereedschappen hebben om de student te kunnen helpen… wat wij nu doen is 

heel ad hoc.’ (Studie Loopbaan Begeleider)

6.5 Bemoeilijken van de verspreiding van naaktfoto’s
Veel student-respondenten lijkt het niet zinvol om te proberen eenmaal 
verspreid beeldmateriaal te (laten) verwijderen: er zouden immers allang 
screenshots zijn genomen die vervolgens weer via andere social mediakanalen 
worden verspreid. Enkele respondenten merken wel op dat maatregelen nodig 
zijn om het (anoniem) verspreiden van naaktbeelden via social media tegen te 
gaan.

‘Leeftijdsslot op social media en dat het dan moeilijk is om een fake account 

aan te maken. De oplossing moet komen van al die sociale apps die zo 

makkelijk te gebruiken zijn.’ (Man, 22 jaar, Turkse afkomst)

‘Er zou een soort van filter op Facebook moeten komen waardoor dat soort 

filmpjes niet geüpload kunnen worden. Dus ervoor zorgen dat daar een 

blokkade op zit.’ (Vrouw, 25 jaar, Hindoestaanse afkomst)

6.6  Een intergenerationele dialoog rond social media, seksualiteit 
en de combinatie van beide

Meerdere studenten geven aan dat de kloof tussen jongeren van nu en de 
oudere generatie — vooral hun ouders — te groot is als het gaat om social 
mediagebruik en seksualiteit. 

‘Het is belangrijk dat ouders inzien dat jongeren van nu niet meer kind zijn 

op hun 14e. Het is een hele andere tijd en het lijkt alsof kinderen veel sneller 

volwassen worden. Het beeld dat het dan nog maar een kind is en zich daar 

niet mee bezighoudt overheerst nog altijd. Zelfs als ouders dan een gesprek 

met hun kinderen aangaan gebeurt dit op veel te late leeftijd.’ (Vrouw, 25 

jaar, Marokkaanse afkomst).
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Deze kloof heeft bij veel studenten met een migratieachtergrond vaak nog 
eens een extra dimensie doordat hun ouders (en, zoals hbo-professionals) 
geen goed inzicht hebben in wat social media voor hen betekenen en ook het 
onderwerp seksualiteit bij voorkeur uit de weg gaan.

‘En het ligt ook vaak aan de ouders vooral met een buitenlandse achtergrond. 

Het is voor mij bijvoorbeeld nog steeds niet normaal om over dit soort 

thema’s te praten. Ook denken ze vaak dat hun kinderen allemaal heilig zijn 

en dit soort dingen niet doen. Dus die moeten ook een beetje wakker worden 

geschud zodat ook zij op hun kinderen kunnen letten. (Vrouw, 22 jaar, 

Hindoestaanse afkomst)

‘Er moet denk ik binnen de cultuur meer openheid komen over dit onderwerp 

alleen dat is wel erg lastig omdat ouders niet zo makkelijk hierover praten 

met hun kinderen. Dat is bij mij ook het geval. Ik denk wel dat als er meer 

bespreekbaar is dat als jongeren van plan zijn iets te doen, dat ze dan sneller 

vragen durven te stellen zodat het voorkomen kan worden.’ (Vrouw, 21 jaar, 

Marokkaanse afkomst)

Deze generatiekloof maakt dat ouders hun kinderen op dit gebied lastig 
kunnen begeleiden (ook door grenzen te stellen), terwijl het volgens studenten 
de drempel verhoogt om hulp te vragen. Meerdere studenten stellen dan ook 
dat een dialoog op gang moet worden gebracht tussen de generaties. 

‘Ik ben zelf heel open opgevoed, maar dat heeft niet iedereen. Maar ook al 

ben ik vrij opgevoed, ik bespreek sexting ook niet met mijn vader en moeder. 

Ik weet gewoon dat mijn moeder altijd heel veroordelend naar de slachtoffers 

van exposen kijkt. Ik ben het niet met haar eens, maar ik heb geen zin om 

de confrontatie aan te gaan. Ik weet wel dat ze weten dat het speelt in het 

algemeen, maar ik vraag me wel af of ze ook weten dat het speelt in mijn 

leven. Ik denk het niet.’ (Vrouw, 23 jaar, Nederlandse afkomst)

‘En een dialoogsessie is ook handig. Maak het bespreekbaar en laat de 

studenten vooral ook aan het woord. (Vrouw, 22 jaar, Hindoestaanse afkomst)

‘Een manier om de drempel te verlagen is voorlichting geven en het 

bespreekbaar maken.’ (Man, 19 jaar, Marokkaanse afkomst)

De generatiekloof en negatieve gevolgen daarvan die studenten beschrijven, 
zijn door de geïnterviewde hbo-professionals en experts maar in beperkte 
mate naar voren gebracht. Meerdere hbo-professionals erkennen wel de 
noodzaak om beter bekend te zijn met het fenomeen exposen.

‘Ik vind dat hbo-professionals bekend moeten zijn met het fenomeen 

exposen omdat het anno 2019 een rol speelt in het leven van jongeren.’ 

(Veiligheidscoördinator)

Interventies

In het kader van sociale veiligheid vind ik dat hbo-professionals tenminste 
bekend zouden moeten zijn met het fenomeen. Ik denk ook dat regelmatig 
leerlingen van het ROC doorstromen naar het hbo en dat het haast niet 
anders kan dan dat hier meiden zitten die hier in het verleden mee te maken 
hebben gehad en mogelijk nog steeds last van ondervinden. (Studie Loopbaan 
Begeleider)

Enkele hbo-professionals denken daarbij dat de school vooral gesprekken 
tussen studenten moet faciliteren.

‘Wat ik heel leuk zou vinden is groepjes studenten, een soort van community, 

die elkaar helpen bij issues en problemen. Wel onder begeleiding van een 

docent natuurlijk, maar studenten hebben zoveel problemen. Als je het 

goed faciliteert en organiseert, kan dit zoveel opleveren.’ (Studie Loopbaan 

Begeleider)
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6.7. Reflectie op de bevindingen
Als we kijken naar de aard van de interventies die respondenten hebben 
voorgesteld, valt op dat zij de problematiek rond sexting en exposen zowel 
vanuit een maatschappelijk als vanuit een veiligheidsperspectief bekijken. 
Wanneer we vervolgens inzoomen op de typen interventies die zijn genoemd, 
dan is het opmerkelijk dat vanuit de verschillende respondentgroepen op alle 
schakels van de zogenaamde veiligheidsketen8 voorstellen worden gedaan, 
van pro-actie tot nazorg of curatie. Zie hiervoor tabel 6.8.1.

Interventies

8 Een indeling uit de veiligheidswereld die de mogelijkheid om (de gevolgen van) een ongewenst 
incident te minimaliseren onderverdeeld in vijf gebieden, zoals afgebeeld in tabel 6.7.

Pro-actie

Intergenerationele 
dialoog

Voorlichting over 
sociale media en 
seksualiteit op 
basisschool

Preparatie

Voorlichting over 
handelings-
perspectief bij 
slachtofferschap

Preventie

Voorlichting over 
de risico’s van 
sexting en exposen 
vanaf voortgezet 
onderwijs

Voorlichting aan 
potentiele daders 
over gevolgen 
voor slachtoffer én 
henzelf

Repressie

Verbeteren 
voorwaarden voor 
straffen daders

Daadwerkelijk 
opsporen/straffen 
daders

Nazorg (curatie)

Aanpassing 
wetgeving t.a.v. 
positie slachtoffer
Slachtofferhulp

Tabel 6.8.1. Interventies die respondenten hebben genoemd

Het valt daarbij op dat studenten vooral voorstellen doen op het vlak van 
pro-actie en preventie. Zij dichten daarbij de onderwijsinstellingen vooral 
een rol toe op het gebied van preventie, met name door het geven van 
verschillende vormen van voorlichting. Hbo-professionals zijn het daar niet 
zomaar mee eens, wat mogelijk te verklaren is door het feit dat zij nog weinig 
bekendheid zijn met de materie. Voorstanders vinden dat de school moet 
zorgen voor een veilige onderwijscontext, wat ook met zich mee zou brengen 
dat het bespreken van gevoelige onderwerpen zoals exposen niet uit de weg 
mag worden gegaan. Tegenstanders stellen daarentegen dat voorlichting over 
exposen niet past bij de kerntaak en/of de volwassenheid van de doelgroep 
in het hbo. Meer eensgezindheid bestaat er over de wenselijkheid om mede-
werkers in specifieke functies, zoals decanen en vertrouwenspersonen, beter 
voor te lichten en te trainen, zodat zij slachtoffers van exposen beter kunnen 
begeleiden. Voorstellen op het gebied van repressie, zoals het beter (kunnen) 
opsporen en straffen van daders of het eenvoudiger en sneller kunnen (laten) 
verwijderen van geplaatste foto’s worden — zeker door de studenten zelf — vele 
minder gedaan. 

Tot slot valt het frequente pleidooi op voor een intergenerationele dialoog 
rond seksualiteit, social media en de combinatie van beide. Dat pleidooi is 
nog eens extra makkelijk te begrijpen vanuit de optiek van de bevindingen uit 
de voorgaande hoofdstukken. Die lieten immers zien dat de taboes waarmee 
(vrouwelijke) seksualiteit in bepaalde sociaal-culturele kringen zijn omgeven 
sexting en exposen in de hand kunnen werken en steun aan slachtoffers in de 
weg kunnen staan.
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Hoofdstuk 7

Conclusie
In de voorgaande hoofdstukken schetsten wij wat in het empirische 
onderzoek naar voren is gekomen over: a.) de mate waarin hbo-
studenten en -professionals bekend zijn met de fenomenen sexting 
en exposen, b.) de mate waarin zij daar in de praktijk daadwerkelijk 
mee te maken hebben, c). hun inschatting of ervaring met de 
gevolgen van exposen, d.) de manier waarop zijzelf of anderen 
daarmee om (zouden) gaan en tenslotte d.) de maatregelen die zij 
wenselijk vinden om de (gevolgen van) exposen te verminderen. 
Wij schetsten ook wat in wetgeving, wetenschappelijke literatuur én 
media is geschreven of geregeld. Daarmee wordt het tijd om terug 
te keren bij de hoofdvraag van dit onderzoek:  
 
‘Wat zijn de impact en gevolgen van exposen voor vrouwelijke 
studenten van Hindoestaanse, Marokkaanse en Turkse afkomst in 
het hbo en in hoeverre vinden zij interventies wenselijk om deze te 
voorkomen of te beperken?’  
 
Alvorens die hoofdvraag te beantwoorden we eerst de vier 
deelvragen.

1.  In hoeverre zijn hbo-studenten en hbo-professionals bekend met 
(de risico’s van) sexting en exposen?

Alle studenten die in dit onderzoek zijn betrokken zijn bekend met het feno-
meen dat jongeren seksueel getinte beelden van zichzelf sturen naar anderen. 
Dat dit fenomeen ‘sexting’ wordt genoemd is echter bij veel studenten niet 
bekend. Zij gebruiken eerder synoniemen als ‘nude sturen’ en ‘pikante’ of 
‘gewaagde’ foto’s’ sturen. Studenten stellen in z’n algemeenheid dat sexting 
onder jongeren inmiddels een normaal verschijnsel is. Zij leggen daarbij uit, 
zoals ook in de literatuurverkenning naar voren kwam, dat jongeren een groot 
deel van hun tijd online zijn en dat (seksuele) contacten dus ook deels online 
verlopen. Studenten merken wel op dat dit laatste voor henzelf in mindere 
mate geldt dan voor scholieren die op dit moment op het voortgezet onderwijs 
zitten. 

Opmerkelijk is dat jongens van Marokkaanse en Turkse afkomst het fenomeen 
‘exposen’ breder omschrijven dan alleen het doorsturen van naaktfoto’s. 
Tot exposen rekenen zij ook het delen van beelden van andere vormen van 
‘oneerbaar’ gedrag zoals het verspreiden van beeldmateriaal waarop vrouwen 
blowen, lachgas gebruiken of uitdagend gekleed zijn. Als we vervolgens kijken 
naar de motieven die een rol spelen bij exposen, valt op dat die ook veel breder 
zijn dan in de oorspronkelijke definitie werd aangenomen: het ‘ontmaskeren’ 
en (moedwillig) beschadigen van meisjes. Uit het veldwerk onder studenten 
komt naar voren dat ook andere motieven zoals wraak, jaloezie, status of stoer 
willen zijn bij exposen een rol kunnen spelen. Daarnaast valt op dat exposen 
vaak ondoordacht plaatsvindt (gewoon voor de lol of uit verveling), zonder 
de consequenties voor het slachtoffer in ogenschouw te nemen. Hoewel 
studenten unaniem stellen exposen af te keuren en geen respect te hebben 
voor daders, blijkt uit de bevindingen dat zij zichzelf soms ook schuldig maken 
aan het doorsturen en verder verspreiden van naaktbeelden. Dat ze daarmee 
mogelijk een strafbaar feit plegen, is onder studenten niet bekend.

Hoewel studenten aangeven dat het merendeel van de jongeren aan sexting 
doet, zien we verschillen in de manier waarop zij zich tot het verschijnsel 
verhouden. Studenten van Marokkaanse, Turkse en Hindoestaanse afkomst 
keuren sexting vanuit hun culturele en religieuze achtergrond over het alge-
meen af. Tegelijkertijd stellen sommigen ook dat sexting wel een aantrekkelijk 
alternatief is voor ‘echte’ seks die zij nog niet mogen hebben, zolang zij nog 
niet getrouwd zijn. 
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Studenten uit de andere groepen zijn minder afkeurend over sexting. Zij zien 
dat als gedrag dat in principe ‘moet kunnen’. Zij benadrukken wel het belang 
om op een ‘veilige’ manier aan sexting te doen en geven daarvoor twee 
voorwaarden: 1. doe het alleen met iemand die je vertrouwt en 2. zorg ervoor 
dat je onherkenbaar bent op naaktbeelden die je met een ander deelt. 

Behalve een verschil tussen etnische groepen, zien we ook een opmerkelijk 
verschil tussen mannen en vrouwen. Mannelijke studenten zeggen dat 
vrouwen er zelf voor kiezen om naaktbeelden van zichzelf te sturen. Zij denken 
dat vrouwen dat vooral doen om aandacht te krijgen. Vrouwelijke studenten 
daarentegen zeggen vaak, in overeenstemming met bevindingen uit de 
literatuur, druk te ervaren van mannen om aan sexting te doen. 

Studenten zijn zich in hoge mate bewust van het risico dat sexting ertoe kan 
leiden dat naaktbeelden worden verspreid. Dat bewustzijn is volgens hen de 
afgelopen jaren toegenomen onder invloed van berichtgeving in de media 
over slachtoffers van exposen en door incidenten die zij in hun omgeving 
hebben gezien. Weinig studenten zijn zich ervan bewust dat exposen even-
eens risico’s met zich meebrengt voor degene die de beelden verspreidt. Dat 
het gedrag strafbaar is en tot vervolging kan leiden, is bij het merendeel van de 
studenten onbekend. 

De hbo-professionals in dit onderzoek zijn bekend met sexting en exposen 
door berichtgeving daarover in de media of door verhalen die zij van jonge 
mensen in hun privé-omgeving opvangen. Dat sexting onder jongeren inmid-
dels een normaal verschijnsel is, is tot hen echter nog niet doorgedrongen. 
Ongeveer de helft van deze professionals denkt bovendien dat problemen 
rond sexting en exposen zich vooral voordoen op het voortgezet onderwijs en 
in het mbo. 

2. Welke ervaring hebben hbo-studenten en hbo-professionals in 
de praktijk met exposen en de gevolgen daarvan?
Geen van de studenten die in dit onderzoek zijn betrokken, zegt zelf slachtoffer 
te zijn geweest van exposen. Wel geeft het overgrote merendeel aan tenminste 
één geval van slachtofferschap te hebben meegemaakt in de eigen omgeving. 
Vaak in de tijd dat zij nog op de middelbare school zaten. Daarnaast geeft 
een kleinere groep aan weleens geconfronteerd te zijn met naaktbeelden van 
anderen, doordat deze binnen vriendengroepen online met elkaar worden 
gedeeld of doordat iemand dergelijke beelden offline laat zien. Dit kwalitatieve 
onderzoek laat niet toe kwantitatieve uitspraken te doen over de mate waarin 
exposen voorkomt. Uit de bevindingen is echter af te leiden dat exposen onder 
jongeren weliswaar niet zo ‘normaal’ is als sexting, maar dat het ook geen 
uitzonderlijk voorval is. Exposen lijkt dus met enige regelmaat voor te komen.
De gevolgen van exposen voor slachtoffers zouden volgens de student-res-
pondenten groot zijn. Zij illustreren dit regelmatig met voorbeelden uit hun 
eigen omgeving. Slachtoffers zouden gepest en buitengesloten worden, 
psychische klachten ontwikkelen en vaak lange tijd nodig hebben om te her-
stellen van een beschadigd zelfbeeld en vertrouwen in anderen. Herstel zou 
bovendien lastig zijn, omdat onzekerheid blijft bestaan over de naaktbeelden. 
Materiaal kan immers jaren later weer online opduiken en dan weer opnieuw 
gevolgen hebben. Zelfmoord wordt ook genoemd als een mogelijk gevolg, 
maar voorbeelden die studenten daarbij aanhalen zijn overwegend gebaseerd 
op casussen die zij uit de media hebben opgepikt. 

De gevolgen van exposed-zijn worden mede bepaald door de afkomst van 
het slachtoffer. Vrouwen van Marokkaanse, Turkse en Hindoestaanse afkomst 
stellen dat de impact uiteenlopende gedaanten heeft en langdurig — of zelfs 
permanent — is. Vrouwen uit andere groepen gaan er meer van uit dat de 
impact vooral psychisch van aard is en tijdelijk. De vrouwen van Marokkaanse, 
Turkse en Hindoestaanse afkomst leggen daarbij uit dat niet alleen zij, maar 
ook hun familie ernstige, vaak onomkeerbare schade ondervindt. Exposen 
zou de eer van een vrouw en haar familie zodanig aantasten dat het de kans 
op het vinden van een respectabele huwelijkspartner ernstig verkleint. Op 
de kortere termijn leidt exposed-zijn onder meer tot vrijheidsbeperkende 
maatregelen thuis, waardoor activiteiten buitenshuis, zoals afspreken met 
vriendinnen, niet langer mogelijk zijn. Vrouwelijke studenten die broers hebben, 
wijzen ook op het risico van eerwraak.

Het risico van exposen blijkt ook indirect effect te hebben op vrouwelijke 
studenten. Vrouwen van Marokkaanse, Turkse en Hindoestaanse afkomst 
geven aan dat dit risico van invloed is op de manier waarop zij zich online 
gedragen. Zo zeggen ze nauwgezet af te wegen hoe zij zich — zowel in tekst als 
in beeld- uiten in online contact met mannen of in bijdragen op social media 
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fora. Vrouwen uit andere groepen zeggen dat ze hooguit wat minder goed van 
vertrouwen zijn geworden en voorzichtiger met het delen van naaktbeelden.
Studenten veroordelen daders van exposen unaniem als hen wordt gevraagd 
hoe zij tegen deze daders aankijken. Tegelijkertijd leggen zij de schuld van 
slachtofferschap vooral bij het slachtoffer. Slachtoffers worden afgeschilderd 
als ‘dom’ en ‘naïef’ omdat zij naaktbeelden van zichzelf hebben gedeeld, terwijl 
zij beter hadden moeten weten. Zij hadden zich immers bewust moeten zijn 
van de risico’s die sexting met zich meebrengt. Opmerkelijk is dat meerdere 
studenten naar aanleiding van de vragen die wij hen stelden tijdens het 
interview tot de conclusie kwamen zelf ook te hebben (mee)gedaan aan het 
verspreiden van naaktbeelden, zonder zich ervan bewust te zijn dat ze daar-
mee als ‘dader’ van exposen aangemerkt kunnen worden en (mogelijk) een 
strafbaar feit hebben gepleegd. 

In tegenstelling tot de studenten heeft het merendeel van de hbo-professi-
onals in het onderzoek in hun werkpraktijk geen ervaring met exposen en de 
gevolgen daarvan. 

3. In hoeverre vinden hbo-studenten en -professionals interventies 
wenselijk om (gevolgen van) exposen te voorkomen?
Gelet op de aard en omvang van de problematiek achten studenten het 
wenselijk om maatregelen te nemen om slachtofferschap van exposen te 
voorkomen en/of de gevolgen daarvan te beperken. Zij zien daartoe ook 
concrete mogelijkheden. Vrijwel alle studenten brengen naar voren dat meer 
voorlichting nodig is om slachtofferschap te voorkomen. Voorlichting over 
seksualiteit en social media zou al op de basisschool moeten beginnen, omdat 
kinderen vanaf de basisschoolleeftijd online actief worden. Op de middelbare 
school zou voorlichting over (de risico’s van) sexting en exposen haar intrede 
moeten doen, omdat jongeren vanaf de puberteit gaan experimenteren met 
seksualiteit en liefdesrelaties. Verder geven meerdere studenten aan dat een 
intergenerationele dialoog op gang gebracht zou moeten worden, omdat 
de kloof tussen jongeren en de oudere generatie te groot is als het gaat 
om social media gebruik en seksualiteit. Deze kloof is tussen kinderen en 
ouders van Marokkaanse, Turkse en Hindoestaanse afkomst nog groter dan 
voor andere groepen, omdat seksualiteit binnen die gemeenschappen een 
taboe onderwerp is. Studenten wijzen vooral op interventies van proactieve en 
preventieve aard. Repressieve en curatieve maatregelen worden door hen veel 
minder genoemd. 

Conclusie

Hbo-professionals zijn minder overtuigd van de noodzaak van interventies 
dan studenten. Een deel van hen onderschrijft echter het belang van voorlich-
tingen en wijst daarnaast op het belang van ondersteuning van slachtoffers. 
Daarop gaan wij bij de volgende deelvraag nader in. 

4. Welke rol kunnen hbo-instellingen volgens hbo-studenten en 
hbo-professionals daarbij spelen? 
Over de rol van hbo-instellingen lopen de meningen uiteen, zowel tussen 
studenten en hbo-professionals, als tussen hbo-professionals onderling. 
Studenten vinden dat vooral het geven van verschillende vormen van (pre-
ventieve) voorlichting een activiteit is die prima past binnen de hbo-instelling. 
Hbo-professionals zijn daar echter verdeeld over. Voorstanders vinden dat 
de school moet zorgen voor een veilige onderwijscontext. In hun ogen hoort 
het bespreken van taboes en het geven van voorlichting over gevoelige 
onderwerpen, zoals exposen, daar ook bij. Tegenstanders stellen daarentegen 
dat het geven van voorlichting over exposen niet past bij de kerntaak en/of de 
(volwassen) doelgroep van een hbo-instelling. 

Hbo-professionals zien in zekere mate wel een rol weggelegd voor de hoge-
school waar het gaat om ondersteuning aan slachtoffers. Volgens sommige 
van hen zouden medewerkers die individuele contacten onderhouden met 
studenten met problemen, zoals vertrouwenspersonen en decanen, daarom 
getraind moeten worden om slachtoffers op een juiste manier te kunnen 
ondersteunen. Studenten hebben echter geen fiducie in ondersteuning vanuit 
de hogeschool. Voor veel studenten is de drempel om hier hulp te vragen of 
te aanvaarden te hoog. Zij ervaren daarvoor een te grote psychologische en 
culturele afstand tot hbo-professionals. Daarnaast zien studenten het vragen 
om hulp op dit onderwerp aan de school als risicovol: zij vrezen dat de school 
de ouders informeert, wat zij zelf juist koste wat het kost willen voorkomen.
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Slotconclusie
Tot slot keren wij terug bij de hoofdvraag: 

‘Wat zijn de impact en gevolgen van exposen voor vrouwelijke studenten van 
Hindoestaanse, Marokkaanse en Turkse afkomst in het hbo en in hoeverre 
vinden zij interventies wenselijk om deze te voorkomen of te beperken?’

Social media hebben in korte tijd een belangrijke rol verworden in het leven 
van hedendaagse jongeren. Zij vormen nu een belangrijk onderling com-
municatiemiddel, óók waar het gaat om relaties en seksualiteit. Dat heeft er 
ook toe geleid dat sexting onder jongeren een relatief ‘normale’ plek in het 
gedragsrepertoire heeft gekregen. Sóms wordt daarbij het vertrouwen gebro-
ken en wordt degene die is afgebeeld exposed, door de beelden in bredere 
kring te verspreiden. Dat komt op zodanige schaal voor dat alle studenten wel 
voorbeelden uit hun eigen omgeving wisten aan te geven. Vrouwelijke studen-
ten van Marokkaanse, Turkse en Hindoestaanse kring lijken hiervoor door de 
sociaal-culturele context waarin zij — gemiddeld genomen — opgroeien extra 
kwetsbaar te zijn, terwijl het voor hen ook nog eens moeilijker is adequate hulp 
te krijgen. Zeker waar het gaat om hulp uit eigen kring. Zij vinden het daarom 
inderdaad wenselijk dat interventies worden ondernomen om exposen (en de 
gevolgen daarvan) te voorkomen en te verminderen. Zij staan daarin echter 
niet alleen. De meeste studenten in ons onderzoek zijn hier immers voorstan-
der van en doen hiertoe ook concrete aanbevelingen. Bij in ieder geval een 
deel van die maatregelen zien zij ook een rol voor hbo-instellingen. Opvallend 
hierbij is dat -suggesties voor — interventies niet wezenlijk verschillen tussen de 
verschillende etnische groepen. Wel wijzen studenten met een migratieach-
tergrond erop dat interventies op een cultureel sensitieve manier uitgevoerd 
moeten worden en zodanig worden opgezet dat zij zich erin herkennen. 

Concreet raden zij aan bij het ontwikkelen en uitvoeren van interventies rol-
modellen en casuïstiek uit de eigen (Islamitische) gemeenschap in te zetten. 
Hbo-professionals zijn over de wenselijkheid van maatregelen en/of van de rol 
van hbo-instellingen daarin nog minder eensgezindheid. Het onderzoek geeft 
daarbij aanleiding te veronderstellen dit in ieder geval ten dele verklaard kan 
door een relatieve onbekendheid van deze professionals met zowel de aard, de 
omvang en de gevolgen van het verschijnsel. 

Conclusie

Hoofdstuk 8

Reflectie en betekenis 
voor een vervolg
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8.1 Reflectie: naar nieuwe mores in nieuwe tijden 
Nieuwe manieren van communiceren vragen om nieuwe omgangsvormen. Om 
onuitgesproken mores over wat sociaal geaccepteerd gedrag is en wat niet. 
Om fatsoensregels. Om nieuw, collectief inzicht in wat sociaal gezien verstan-
dig is, en wat niet. En soms ook om expliciete grenzen, op de overschrijding 
waarvan sancties staan. In de analoge, offlinewereld zijn die mores, fatsoen-
regels, inzichten en grenzen door de eeuwen heen gegroeid, steeds weer 
meebewegend met nieuwe ontwikkelingen in de samenleving(en), soms wat 
langzamer, soms wat sneller. Waarbij ouders, instituties en peers gezamenlijk 
aan de overdracht (en ontwikkeling) van die im- en expliciete gedragsregels 
bijdragen. 

De social media revolutie, die goed beschouwd nauwelijks tien jaar geleden 
begon, heeft onze manier van communiceren en onderlinge omgang in 
slechts een paar jaar tijd volledig op z’n kop gezet. Dat gebeurde zo snel, dat 
de vorming van aangepaste mores, inzichten, grenzen daar nog als het ware 
‘achteraan hobbelt’. Terwijl ouders en instituties daarbij echter veel minder 
dan voorheen een rol lijken te kunnen spelen, social media — in verhouding 
tot jongeren — in hun wereld een veel minder grote rol spelen en zij er ook nog 
veel minder van lijken te snappen. Dat geldt ook voor die (vertegenwoordigers 
van) instituties die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de rechtsorde, 
zodat ook wetgeving, opsporing en vervolging de nieuwe manieren van com-
municeren en onderlinge omgang nog niet hebben kunnen bijhouden. In deze 
nieuwe wereld zijn jongeren wat dat betreft, zo lijkt het, veel meer on their own.
Bij jongeren met een migratieachtergrond, zeker wanneer zij van bijvoorbeeld 
Marokkaanse, Turkse of Hindoestaanse afkomst zijn, zijn hierin nog eens extra 
alleen. Want bij hen was ook al in de analoge wereld — dus los van sociale 
media — van zo’n kloof sprake, zeker ook waar het gaat om een kernaspect 
van het voorliggende onderzoek: seksualiteit onder jongeren. Het hoeft dan 
ook niet te verbazen dat de problematiek van (sexting en) exposen zich hier in 
verhevigde mate laat voelen, met soms dramatische consequenties. 

Het onderzoek laat zien dat sexting door jongeren inmiddels als een relatief 
normaal onderdeel van hun seksuele ontwikkeling en van hun (experimente-
ren met) relaties wordt gezien. Het laat ook zien dat exposen daarbij door velen 
van hen als een nare uitwas wordt gezien die zeker niet altijd en automatisch 
aan sexting verbonden is, maar die wel vaak genoeg voorkomt — met zodanig 
ernstige consequenties — om als een serieus probleem te kwalificeren. Als 
probleem ook dat een serieuze aanpak verdient. Uit wat de studenten aan-
geven over gewenste interventies wordt daarbij één ding duidelijk: dat het 
de hoogste tijd is dat ouders en instituties weer weten aan te sluiten bij het 
ontwikkelen en overdragen van de noodzakelijke mores in deze nieuwe wereld, 
bij het (helpen) stellen van grenzen en bij het ondersteunen van jongeren 
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wanneer deze grenzen overschreden worden. Van hen wordt immers de facto 
opvoeding gevraagd (in de vorm van uiteenlopende vormen van voorlichting, 
hulp en ondersteuning, begrenzing en boven alles: begrip).

8.2. Over oplossingsrichtingen en tegenstellingen
Over mogelijke interventies bestaat, zeker onder de studenten zelf, een relatief 
grote consensus, net als over de positie die een (hoge)school hierin wel en niet 
in kan nemen. Dat is voldoende beschreven in de voorgaande hoofdstukken, 
wij zullen dus daarom die oplossingsrichtingen hier niet herhalen. Tegelijkertijd 
is in het onderzoeksmateriaal echter ook een aantal tegenstellingen, spannin-
gen of paradoxen zichtbaar, die het voorkómen of verminderen van exposen 
en haar gevolgen kunnen bemoeilijken en daarom bij het nadenken over 
mogelijke interventies zullen moeten worden geadresseerd.

Anonimiteit als drempelverlagende factor, totdat….
De onderzoeksbevindingen doen vermoeden dat jongeren op social media 
gemakkelijker en meer van zichzelf laten zien dan zij in real life geneigd zouden 
zijn te doen. Sommige respondenten zeggen dat ook met zoveel woorden: dat 
de tussenschakel van de smartphone of laptop een veilige afstand suggereert 
die maakt dat zij verdergaand gedrag vertonen dan zij normaal zouden doen. 
De aanvankelijke inschatting van veilige anonimiteit verandert bij exposen 
echter razendsnel in het omgekeerde, wanneer een ander de anonimiteit 
opzettelijk doorbreekt. Hier lijkt overigens een vergelijking voor de hand te 
liggen met andere vormen van social media-gebruik, zoals de (in de laatste 
jaren sterk toegenomen) anonieme bedreiging van publieke ambtsdragers 
of andere bekende personen via social media, gevolgd door de grote schrik 
wanneer die anonimiteit doorbroken wordt.

Vertrouwen als centraal, maar breekbaar gegeven
Sexting is onder jongeren in een paar jaar tijd uitgegroeid tot een relatief 
normaal onderdeel van het spel tussen (aanstaande) geliefden. Als je maar 
zorgt dat je niet herkenbaar bent en — vooral — als je degene naar wie je de 
beelden stuurt maar kunt vertrouwen, lijkt daarbij de heersende gedragsregel 
te zijn. Dat betekent allereerst erop kunnen vertrouwen dat de ontvanger 
op dát moment de beelden voor zichzelf houdt. Dat zal ongetwijfeld vaak 
goed gaan. Maar het vertrouwen op langere termijn is ook belangrijk: dat de 
ontvanger de beelden nog steeds niet zal verspreiden wanneer de relatie 
bekoeld is of in ruzie is omgeslagen. Terwijl een goede inschatting van dat 
vertrouwen dus cruciaal is, bevinden jongeren zich net in de levensfase dat zij 
het goed inschatten daarvan juist nog aan het leren zijn. Dat gaat met vallen 
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en opstaan. Sexting brengt echter met zich mee dat het ‘vallen’ een extreem 
pijnlijke — en soms ook langdurige — aangelegenheid kan zijn, omdat eenmaal 
verstuurde beelden zich niet meer laten verwijderen. 

Blaming the victim
Wanneer sexting omslaat in exposen is het opvallend wie daar vooral op wordt 
aangekeken. Studenten (en sommige andere respondenten) vinden exposen 
niet acceptabel en vinden diegenen die zich daaraan bezondigden te veroor-
delen. Tegelijkertijd richten veel studenten (en anderen) de aandacht sterk op 
het slachtoffer: hoe kan je zo stom zijn? Het merendeel van de voorgestelde 
interventies is dan ook op het slachtoffer gericht. Blaming the victim is rond 
seksuele delicten zeker geen ongebruikelijk mechanisme, waarin echter wel 
langzaam verandering in lijkt te komen mede door recente bewegingen als 
#metoo. In het geval van exposen is het mechanisme echter weer vrij promi-
nent aanwezig. Opvallend is echter dat dit óók zichtbaar is bij andere — en 
nieuwe — vormen van cybercrime, zoals bijvoorbeeld bij internetfraude. Daar-
mee komen we bij het volgende punt.

Sociaal onwenselijk gedrag of criminaliteit?
Bij nieuwe cyberdelicten is niet alleen het mechanisme van blaming the 
victim, maar is ook zichtbaar dat veel mensen deze niet zien als criminaliteit 
en daarmee niet geneigd zijn politie en het strafrechtelijk systeem te zien als 
instituties wiens hulp kan worden ingeroepen. Uit onze onderzoeksbevindin-
gen komt ten aanzien van exposen een vergelijkbaar beeld naar voren. Dat 
exposen — onder voorwaarden — strafbaar is, is veel van de respondenten niet 
bekend. Het inschakelen van politie of justitie wordt -om meerdere redenen 
overigens- nauwelijks als een optie gezien. Opvallend genoeg lijkt ook binnen 
de instituties van het strafrechtelijk systeem dit besef nog maar beperkt aan-
wezig te zijn. Politie en justitie kennen een hoge prioriteit toe aan de aanpak 
van zogenaamde high impact crime — vaak voorkomende delicten met een 
grote impact op het slachtoffer — maar blijken daarbij nog nauwelijks aandacht 
te besteden aan veel voorkomende cybercrime-met -hoge -impact (Trouw, 13 
mei 2019). Terwijl de onderzoeksbevindingen laten zien dat exposen wel eens 
zo’n high impact cybercrime zou kunnen zijn.

Heeft het hbo een rol?
Het verschil in gedachten over een aanpak tussen studenten en hbo-profes-
sionals (en tussen hbo-professionals onderling) was, zoals in hoofdstuk 6 en 
7 al beschreven, opvallend. Studenten zien wel degelijk een rol voor de school 
in voorlichting en stimuleren van de dialoog, maar zien de hogeschool niet als 

een geloofwaardige hulpbron bij slachtofferschap. Sommige hbo-professio-
nals vinden dat hun instelling daar echter wel een rol in heeft, anderen zijn op 
het hele gebied van preventie en ondersteuning terughoudend, omdat het 
niet bij de kerntaak van de instelling zou passen. Dat is opmerkelijk, omdat er 
in het algemeen geen twijfel over bestaat dat de school moet interveniëren 
als leerlingen binnen de school ruzie krijgen, van elkaar stelen of anderszins 
‘klassiek ongewenst gedrag’ vertonen. Daarbij is het inmiddels ook vrij alge-
meen geaccepteerd dat hogescholen preventief beleid voeren om dergelijke 
gebeurtenissen te voorkomen. De vraag is dan ook of de relatieve onbekend-
heid en gevoelde onwennigheid met digitaal ongewenst gedrag sommige 
hbo-professionals terughoudend maakt en ook of die terughoudendheid kan 
worden omgezet in enthousiasme wanneer hbo-professionals er meer kennis 
over zouden ontwikkelen. 

Alleen het (h)bo? 
In dit onderzoek is er om meerdere redenen voor gekozen (studenten in) het 
hbo als startpunt te nemen voor een verkenning van het fenomeen exposen. 
Die keuze lijkt goed te hebben uitgepakt: studenten van het hbo bleken goed 
benaderbaar over dit onderwerp, waren bereid hun ervaringen en inzichten te 
delen en wisten duidelijk te maken waarom een aanpak — met welke bestand-
delen — zoal nodig zou zijn. Gaande het onderzoek konden wij het werkveld 
in enige mate ook al uitbreiden naar studenten van het mbo: aard, omvang 
en urgentie van de problematiek bleek hier niet wezenlijk anders. Maar de 
studenten brachten ook naar voren dat de materie in nog grotere mate speelt 
in het voortgezet onderwijs. Enerzijds omdat social media in het leven van 
de jongeren die ‘na hen komen’ een nóg groter betekenis zouden hebben, 
anderzijds omdat het experimenteren met seksualiteit juist op het voortgezet 
onderwijs begint. 

8.3  Betekenis voor een vervolg
In samenspraak met de Stichting Achmea Slachtofferhulp is dit onderzoek 
opgezet als eerste van twee fasen (zie ook paragraaf 3.1.). De eerste 
fase — waar het voorliggende rapport betrekking op heeft — had daarbij het 
karakter van een exploratief fenomeenonderzoek. Wanneer de onderzoeksre-
sultaten hiertoe aanleiding gaven zou de tweede fase in het teken staan van 
grootschalige verspreiding van de opgedane inzichten én van de uitwerking 
van oplossingsrichtingen tot concrete interventies, bij voorkeur in co-creatie 
met de verschillende relevante partijen. 

De onderzoeksbevindingen uit deze eerste fase laten zien dat het overgaan 
tot zo’n tweede fase zeker wenselijk is. Maar zij onderstrepen ook nog eens 
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het belang van de geschetste tweesporen-aanpak in die fase. Zoals ook in 
paragraaf 8.2. nog eens is geschetst, is onder de verschillende relevante 
groepen immers nog zeker geen sprake van een eensluidende probleemdefini-
tie (die van belang is voor het kunnen ontwikkelen van effectieve interventies), 
noch van een gedeelde visie op een aanpak (en van de rol die bijvoorbeeld 
hbo-instellingen daarbij kunnen spelen). 

Het lijkt daarom verstandig in de tweede fase vooral een dialoog-georiën-
teerde werkwijze te kiezen waarbij:
-  in dialoog (en op systematische wijze) bekendheid wordt gegeven aan de 

inzichten die zijn opgedaan in deze eerste fase. Dit zal de bekendheid van 
de diverse partijen met het fenomeen exposen vergroten en met de wense-
lijkheid van een aanpak.

-  anderzijds, wederom in dialoog, gewerkt wordt aan de uitwerking van één 
of meer van de aangegeven oplossingsrichtingen tot concrete interventies. 
De vorm waarin dit kan gebeuren zal nader moeten worden bezien (experi-
ment, living lab, proeftuin, etc.) waarbij het tevens zaak is de beleidstheorie 
die aan interventies ten grondslag ligt (verder) te onderbouwen. 

Ondanks aanwijzingen in het onderzoek dat exposen en de negatieve 
gevolgen daarvan zich vaker voordoen in het voortgezet onderzetonderwijs 
dan in het hoger beroepsonderwijs lijkt het raadzaam juist hbo-studenten als 
primaire doelgroep van interventies te nemen. Zo is gebleken dat hbo-studen-
ten binnen de verschillende (Islamitische) gemeenschappen in emancipatoir 
opzicht een voorbeeldfunctie vervullen. Daarnaast -zo blijkt uit het onderzoek- 
geven zij peer-educatie aan jongere familieleden over taboeonderwerpen 
als sexting en exposen. Jongeren in het voortgezet onderwijs zullen via deze 
weg dus ook profiteren van de effecten die bewustwording en empowerment 
hebben op hbo’ers. 

Tegelijkertijd lijkt het aanbevelingswaardig het onderhavige onderzoek aan te 
vullen met een vergelijkbaar onderzoek binnen de setting van het voortgezet 
onderwijs. 
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Bijlagen

Bijlage A – Topiclijst 
studenteninterviews

Topic 1 Beschrijving persoonlijke situatie
Kun je wat over jezelf vertellen? Leeftijd, etnische achtergrond, gezin, opleiding, 
vrijetijdsbesteding.

Topic 2 Bekendheid met en oordeel over het fenomeen Sexting 
-   Ben je op de hoogte van jongeren naaktfoto’s of seksfilmpjes van zichzelf 

versturen via Whatsapp of andere social media? 
-   Hoe heet dat volgens jou?
-   Hoeveel jongeren doen dat, denk je? En wie doen dat vooral (meisjes / 

jongens, leeftijd, afkomst?)
-   Waarom doen zij dit, denk je?
-   Wat vind je ervan dat jongeren dit doen?
-  Welke risico’s kleven aan het versturen van naaktfoto’s of filmpjes via social 

media?

Topic 3 Bekendheid met en oordeel over het fenomeen Exposen
-  Ben je op de hoogte van jongeren die naaktfoto’s of –filmpjes hebben 

ontvangen (bijvoorbeeld van een partner of ex-partner) en deze doorsturen 
/ delen met anderen? 

- Hoe heet dat volgens jou? Via welke social media gebeurt dat vooral?
-  Hoeveel jongeren doen dat volgens jou? En wie doen dat vooral? (meisjes / 

jongens, leeftijd, afkomst?)
-  Waarom doen zij dit volgens jou?
-  Wat vind je ervan dat jongeren dit doen?
-  Welke gevolgen kan dit hebben?
-  Hoe kijk je aan tegen de daders? En tegen de slachtoffers?

Topic 4 Ervaring met Sexting en Exposen
-  Ken je mensen (inclusief jijzelf) die weleens erotische foto’s of filmpjes van 

zichzelf hebben verstuurd?
-  Kun je toelichten om welke situatie(s) het ging?
-  Weet je ook waarom jij / iemand die je kent in die situatie(s) beelden 
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verstuurde? (sexy willen zijn, verleiden, omdat je onder druk werd gezet, lol 
maken etc.)

-  Wat gebeurde er na het versturen? 
-  Hoe voelde dat?
-  Wist de omgeving ervan? Wie wel / niet? Hoe reageerden zij?
-  Hoe kijk je nu naar degene (jijzelf of iemand anders) die de beelden had 

verstuurd?
-  Hoe kijk je nu naar degene (jijzelf of iemand anders) die de beelden had 

ontvangen en / of verspreid?

Topic 5 Reflectie
-  In hoeverre hebben de ervaringen (van jezelf of anderen in je omgeving) 

ertoe geleid dat je anders bent gaan denken over het sturen van naaktfo-
to’s en filmpjes via Whatsapp of andere social media?

-  Wat zou je zelf nu anders doen?
-  Wat zou je anderen adviseren?

Topic 6 Hulp zoeken 
-  Zou je hulp zoeken als jij slachtoffer zou worden van exposen? Waarom wel 

/ niet 
-  Waar zou je hulp zoeken? Waarom?
-  Zou je overwegen hulp te zoeken op school? 
-  Zo ja, bij wie? (bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon? decaan? docent? 

SLB-er? medestudent?)
-  Wat zou je van hem / haar verwachten?

Topic 7 Preventie en Empoweren
-  Wat is nodig om ervoor te zorgen dat minder jongeren in de problemen 

komen door het versturen van naaktfoto’s of filmpjes?
-  Welke rol kan de school daarin spelen?

Topic 8 Overig
Wat zou jij in het onderzoek willen lezen? Welke vragen leven er rondom dit 
thema bij jou? Zijn er vragen die we je niet hebben gevraagd maar waarover je 
in dit kader wel wil vertellen?

Bijlage B –  
Topiclijst interviews  
hbo-professionals
Topic 1 Achtergrondgegevens
School / locatie, domein / opleiding, functie, sinds wanneer in deze functie?, 
taken

Topic 2 Bekendheid met en oordeel over Sexting en Exposen
-  Ben je op de hoogte van jongeren naaktfoto’s of seksfilmpjes van zichzelf 

versturen via Whatsapp of andere social media? 
-  Komt dat vaak voor in jouw werkpraktijk?
-  Welke risico’s kleven er volgens jou aan het versturen van naaktfoto’s of 

filmpjes via social media?
-  Ben je op de hoogte van jongeren die naaktfoto’s of –filmpjes hebben 

ontvangen (bijvoorbeeld van een partner of ex-partner) en deze doorsturen 
/ delen met anderen? 

-  Hoeveel jongeren doen dat volgens jou? En wie doen dat vooral? (meisjes / 
jongens, leeftijd, afkomst, opleidingsniveau?)

-  Waarom doen zij dit volgens jou en welke gevolgen kan dit hebben?

Topic 3 Professionele Ervaring met Sexting / Exposen

Sexting
-  Ben je binnen je werk weleens in aanraking gekomen met studenten die 

erotische foto’s of filmpjes van zichzelf hebben verstuurd?
-  Kun je toelichten om welke situatie(s) het ging?
-  Weet je ook waarom jij / iemand die je kent in die situatie(s) beelden 

verstuurde? (sexy willen zijn, verleiden, omdat je onder druk werd gezet, lol 
maken etc.)

-  Wat gebeurde er na het versturen?
-  Hoe reageerde je op die situatie(s)? En hoe had je -achteraf gezien- willen 

reageren?
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Exposen
-  Ben je binnen het werk weleens in aanraking gekomen met mensen die 

slachtoffer zijn geworden van ‘Exposen’?
-  Kun je toelichten om welke situatie(s) het ging?
-  Wat waren de gevolgen voor het slachtoffer?
-  Wist de omgeving ervan? Wie wel / niet? Hoe reageerden zij?
-  Is jou gevraagd een rol te spelen in het omgaan met de beschreven situa-

tie(s) rond Exposen? Zo ja, wat werd jou concreet gevraagd te doen?
-  Hoe ben je met je omgegaan met de situatie(s) die je tegenkwam?
-  Hoe zag je aanpak eruit?
-  Welke knelpunten deden zich voor bij je aanpak?
-  Wat zou je nodig hebben om het in het vervolg beter te doen?

Topic 4 Reflectie
-  In hoeverre hebben de ervaringen met studenten ertoe geleid dat je anders 

bent gaan denken over het sturen van naaktfoto’s en filmpjes via Whatsapp 
of andere social media?

-  Wat zou je jongeren / studenten adviseren?

Topic 5 De rol van de school 
-  Wat is volgens jou de rol van de school bij het bieden van hulp aan slacht-

offers van Exposen? 
-  Hoe kan jij daar vanuit je functie aan bijdragen?
-  Wat zijn de randvoorwaarden om succesvol te zijn in het bieden van hulp?
-  Jongeren geven aan dat ze niet graag/makkelijk hulp zoeken als ze slacht-

offer zijn geworden van Exposen binnen school en ze ook niet weten bij wie 
ze moeten zijn. Wat zou school kunnen doen om die hulp wel te bieden?

Topic 6 Overig
Wat zou jij in het onderzoek willen lezen? Welke vragen leven er rondom dit 
thema bij jou? Zijn er vragen die we je niet hebben gevraagd maar waarover je 
in dit kader wel wil vertellen?

Bijlage C – Topiclijst 
interviews experts
Topic 1 Expose en gevolgen
-  Definitie exposen (bekendheid met het fenomeen, inschatting ernst) 
-  Schatting van aantal expose slachtoffers in werkveld (Binnen welke tijdspe-

riode? Zijn hier ontwikkelingen in waar te nemen?)
-  profiel slachtoffers (afkomst, opleiding, leeftijd)? Hoe komt het dat juist zij 

slachtoffer worden?
-  Hoe en waarom komen ze bij expert terecht?
-  Verschillende reacties op het exposen bij migrantengroepen (Marokkaans, 

Turks, Hindoestaans of Afrikaans)
-  Welke (potentiele) gevolgen heeft exposen (gehad) voor de Marokkaans, 

Turks, Hindoestaans of Afrikaanse slachtoffers?

Topic 2 Hulp aan slachtoffers
-  (Welke) hulp geboden aan slachtoffers vanuit organisatie expert (van 

preventie tot curatie)? 
-  Effecten van de hulp 
-  Belemmeringen bij het verlenen van hulp?

Topic 3 Mogelijke interventies
-  Wat is nodig om exposen en de gevolgen daarvan aan te pakken?
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Belang netwerk
Stelling Exposen is een complex probleem van on/offlinewerelden, 
pubergedrag, de zoektocht naar een (seksuele) identiteit, de relatie tussen 
eerste en tweede generatie migranten etc.

Vragen nav de stelling: 
-  Hoe zouden families een deel van een oplossing kunnen worden i.p.v. een 

deel van het probleem (b.v. omdat er vaak taboes zijn rondom seksualiteit in 
families met een migratie achtergrond)? 

-  Jongeren hebben een veilig plek nodig waar zij zichzelf kunnen worden. Als 
hun thuisomgeving dit niet biedt, wat zijn de andere opties?

-  Hoe kunnen wij deze jongeren steunen in hun zoektocht (zonder hen te 
stigmatiseren)?

-  Hoe kunnen ouders en kinderen beter met elkaar communiceren over 
gedragsregels op internet? 

-  In hoeverre is er solidariteit tussen meisjes en wat is nodig om dit te 
versterken? 

Belang bewustwording
Stelling Veel bronnen benadrukken het belang van bewustwording rondom 
exposen. Bijvoorbeeld: jongens moeten bewust worden over de legale en 
emotionele consequenties van exposen, meisjes hebben behoefte aan een 
code voor veilig gedrag online, ouders zouden hun kinderen beter kunnen 
begrijpen en steunen etc.

Vragen nav de stelling:
-  Hoe zou zo een bewustwordingsproces eruit kunnen zien, op school, bij de 

ouders, online etc. 
-  In hoeverre zijn er Good Practices gedeeld uit andere Europees landen met 

hetzelfde probleem? 
-  Welke partijen zouden moeten samenwerken om dit probleem op te 

lossen?
-  Ken je al voorbeelden van succesvolle campagnes? Zo wel, welke? 

Vragen nav de film Bloedlink:
-  Ben je bekend met deze film? Zo ja, wat kunnen wij hiervan leren als het 

gaat over een proces van bewustwording? 
-  Hoe zie je de toekomst als het gaat om exposen? Wordt dit probleem groter 

of juist niet?

Belang kennis van gezonde seksuele beleving
Stelling Het lijkt alsof jongeren (met een migratie achtergrond) geen goede 
voorbeelden hebben van een gezonde seksualiteit. Niet vanuit de familie, noch 
hun vriendenkringen, noch online. 

Vragen nav de stelling:
-  In hoeverre zijn er positieve ontwikkelingen rondom seksualiteit gaande 

in thuislanden (b.v. Turkije/Marokko) die een positieve invloed kunnen 
hebben? 

-  Wie zijn invloedrijke rolmodellen binnen NL? 
-  Tv-kanalen zoals MTV hebben een grote invloed op het beeld van een 

‘normale’ seksualiteit bij jongeren. In hoeverre zouden zij een rol kunnen 
spelen in een bewustwordingscampagne? 

Belang voorlichting
Stelling Het maken en online zetten van naaktfoto’s is aan de orde van de dag. 
-  In hoeverre is er behoefte aan voorlichting over veilig internetgedrag en 

wiens verantwoordelijkheid is dit? 
-  Nep modellenbureaus blijken ook een rol te spelen bij het exposen van 

kwetsbare meisjes. Heb je hier ervaring mee? Zowel, wat is het beste 
manier om hiermee om te gaan? 

-  Het lijkt alsof T/M/SHs meisjes de meeste dramatische schade ervaren van 
exposen. In hoeverre klopt dit met jouw eigen ervaring? 

Topic 4 Motieven voor exposen
-  Wat zijn volgens jou de motieven onder jongens om meisjes te exposen? 
-  Wat zijn volgens jou de motieven onder meisjes om ander meisjes te 

exposen? 
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Bijlage D – Relevante 
wetsartikelen

Artikel 239 Schennis van de eerbaarheid
Met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de 
tweede categorie wordt gestraft schennis van de eerbaarheid:
1.  op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd;
2.  op een andere dan onder 1° bedoelde openbare plaats, toegankelijk voor 

personen beneden de leeftijd van zestien jaar;
3.  op een niet openbare plaats, indien een ander daarbij zijns ondanks 

tegenwoordig is.

Artikel 240b Sr Verspreiding van afbeeldingen van seksuele 
gedraging met jeugdige
1.  Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde 

categorie wordt gestraft degene die een afbeelding — of een gegevens-
drager, bevattende een afbeelding — van een seksuele gedraging, waarbij 
iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is 
betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreidt, aanbiedt, openlijk tentoon-
stelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert, verwerft, in bezit heeft of zich 
door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een 
communicatiedienst de toegang daartoe verschaft. 

2.  Met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde 
categorie wordt gestraft degene die van het plegen van een van de misdrij-
ven, omschreven in het eerste lid, een beroep of een gewoonte maakt.

Artikel 261 Sr Smaad
1.  Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging 

van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid 
te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van 
ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

2.  Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, 
openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de 
inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig 
aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of 
geldboete van de derde categorie.

3.  Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft 
gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen 

aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang 
de telastlegging eiste.

Artikel 266 Sr Eenvoudige belediging
1.  Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift 

draagt, hetzij in het openbaar mondeling of bij geschrift of afbeelding, hetzij 
iemand, in zijn tegenwoordigheid mondeling of door feitelijkheden, hetzij 
door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbeelding, aangedaan, 
wordt, als eenvoudige belediging, gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie. 

2.  Niet als eenvoudige belediging strafbaar zijn gedragingen die ertoe 
strekken een oordeel te geven over de behartiging van openbare belangen, 
en die er niet op zijn gericht ook in ander opzicht of zwaarder te grieven dan 
uit die strekking voortvloeit.

Artikel 284 Sr Dwang
1.  Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde 

categorie wordt gestraft:
 1.  hij die een ander door geweld of enige andere feitelijkheid of door 

bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid, gericht hetzij 
tegen die ander hetzij tegen derden, wederrechtelijk dwingt iets te 
doen, niet te doen of te dulden;

 2.  hij die een ander door bedreiging met smaad of smaadschrift dwingt 
iets te doen, niet te doen of te dulden.

2.  In het geval onder 2° omschreven wordt het misdrijf niet vervolgd dan op 
klacht van hem tegen wie het gepleegd is.

Artikel 285 Sr Bedreiging
1.  Bedreiging met openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of 

goederen, met geweld tegen een internationaal beschermd persoon of 
diens beschermde goederen, met enig misdrijf waardoor gevaar voor de 
algemene veiligheid van personen of goederen of gemeen gevaar voor de 
verlening van diensten ontstaat, met verkrachting, met feitelijke aanranding 
van de eerbaarheid, met enig misdrijf tegen het leven gericht, met gijzeling, 
met zware mishandeling of met brandstichting, wordt gestraft met gevan-
genisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie. 

2.  Indien deze bedreiging schriftelijk en onder een bepaalde voorwaarde 
geschiedt, wordt ze gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren 
of geldboete van de vierde categorie. 

3.  Bedreiging met een terroristisch misdrijf wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie. 
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4.  Indien het feit, omschreven in het eerste, tweede of derde lid, wordt 
gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of 
gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met 
een derde verhoogd.

Artikel 318 Sr Afdreiging
1.  Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoor-

delen, door bedreiging met smaad, smaadschrift of openbaring van een 
geheim iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten 
dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een 
schuld of het teniet doen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking 
stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer, wordt als 
schuldig aan afdreiging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier 
jaren of geldboete van de vijfde categorie.

2.  Dit misdrijf wordt niet vervolgd dan op klacht van hem tegen wie het 
gepleegd is.

Artikel 21 Auteurswet Schending van het portretrecht
Is een portret vervaardigd zonder daartoe strekkende opdracht, den maker 
door of vanwege den geportretteerde, of te diens behoeve, gegeven, dan 
is openbaarmaking daarvan door degene, wiens het auteursrecht daarop 
 toekomt, niet geoorloofd, voor zover een redelijk belang van den gepor-
tretteerde of, na zijn overlijden, van een zijner nabestaanden zich tegen de 
openbaarmaking verzet.

Artikel 139h Sr Strafbaarstelling wraakporno
1.  Met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde 

categorie wordt gestraft:
a.  hij die opzettelijk en wederrechtelijk van een persoon een afbeelding van 

seksuele aard vervaardigt;
b.  hij die de beschikking heeft over een afbeelding als bedoeld onder a terwijl 

hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze door of als gevolg van 
een onder a strafbaar gestelde handeling is verkregen.

2.  Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde 
categorie wordt gestraft:  

a.  hij die een afbeelding als bedoeld in het eerste lid, onder a, openbaar maakt 
terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze door of als gevolg 
van een in het eerste lid, onder a, strafbaar gestelde handeling is verkregen;

b.  hij die van een persoon een afbeelding van seksuele aard openbaar maakt, 
terwijl hij weet dat die openbaarmaking nadelig voor die persoon kan zijn.

Bijlage E – Overzicht 
geïnterviewde experts

-  Coördinator online jongerenwerk
-  ROC-docent
-  Zedenrechercheur
-  Ambtenaar Welzijn
-  Gemeentelijk projectleider ‘Schadelijke traditionele praktijken’
-  Teamleider hbo-opleiding Social Work
-  Expert en Zelfstandig Projectleider Seksuele Ontwikkeling
-  Zorgcoördinator Expertisecentrum Mensenhandel en Jeugdprostitutie
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