
Aanbod voor speciaal onderwijs



Veilig op het internet

In het speciaal onderwijs speelt sociale media een grote rol. Veel jongeren zijn actief 
op de diverse sociale media platformen, maar het gebruik ervan is lastig. De helft 
van deze jongeren legt namelijk online contact met vreemden (grooming), dit kan 
vervelende gevolgen hebben. Om jongeren goed om te leren gaan met deze wereld, 
bieden wij daarom de voorlichting Veilig op het internet aan.

Het doel van deze voorlichting is om leerlingen inzichten te geven in hun eigen 
online gedrag en de daarbij behorende consequenties. Wat deel je wel en niet en 
hoe bescherm je jezelf online. Leerlingen krijgen handvatten om hun eigen gedrag 
positief te beïnvloeden of te veranderen. In de voorbereiding wordt het online gedrag 
van leerlingen onderzocht en toegevoegd aan de voorlichting.

Tijdens deze interactieve voorlichting besteden we aandacht aan de volgende 
onderwerpen;
• Kennis van de online wereld
• Inzicht in eigen online gedrag
• Wie zijn je online en offline vrienden en wat zijn de verschillen
• Grooming
• Handvatten hoe je je gegevens online kunt beschermen

#welovesociety

#welovesociety staat voor een samenleving waarin we 
open staan voor elkaar en elkaar waarderen op basis van 
gelijkwaardigheid. 

Wij geven workshops en voorlichtingen en bieden 
trajectbegeleiding aan rondom diverse maatschappelijke 
thema’s. We focussen ons op bewustwording en gedrags
verandering. Wij confronteren deelnemers op houding en 
gedrag, waarbij het doorbreken van taboes centraal staat.

#welovesociety in de klas

In de klas geeft #welovesociety 
voorlichtingen over onderstaande 
thema’s. Naast de voorlichtingen 
krijgen docenten een lespakket welke 
zij tussen de voorlichtingen aan kunnen
bieden aan de leerlingen over het des
betreffende thema. Op deze manier 
besteed je als school een lange periode 
aandacht aan mediawijsheid. 



Sexting

Sexting: het versturen van seksueel getinte foto’s of filmpjes. Veel jongeren 
doen het, seksueel experimenteren, maar wat als deze foto’s of filmpjes zonder 
toestemming worden verspreid via sociale media?

Uit onderzoek van Soa Aids Nederland en Rutgers blijkt dat meisjes in het speciaal 
onderwijs vaker gedwongen worden tot grensoverschrijdend gedrag. Ruim 25% is 
wel eens gedwongen tot intieme handelingen of het doorsturen van een naaktfoto 
of seksfilmpje van zichzelf aan iemand anders. Zelf geven jongeren aan dat 
voorlichting helpt om problemen te voorkomen. Tijd voor actie!

Het doel van deze voorlichting is om leerlingen inzicht te geven in de feiten en 
consequenties van sexting. We zetten de leerlingen aan het denken over hun eigen 
rol om het doorsturen te stoppen. Want wat als het jouw foto’s zijn of die van jouw 
broertje of zusje? We gaan in op de verschillende rollen als pleger, het slachtoffer 
en de omstanders. We confronteren de leerlingen met de impact die sexting kan 
hebben. 

Tijdens deze interactieve voorlichting besteden we aandacht aan de volgende 
onderwerpen;
• Wat is er leuk aan sexting 
• Welke risico’s en gevolgen hangen er aan sexting
• Shaming en blaming
•  Handvatten hoe je om kan gaan met sexting als  slachtoffer, pleger, en omstander

Online pesten

Een gekke foto van iemand anders online plaatsen, is dit een grapje 
of is het pesten? En welke interpretatie kan je hangen aan een 
emoticon? Een vraag die met name voor deze leerlingen lastig blijft. 
Deze doelgroep is vaak slachtoffer van online pesten. Dit kan grote 
gevolgen hebben.

Het doel van deze voorlichting is om leerlingen inzicht te geven in 
de feiten en consequenties van online pesten. We gaan in op de 
verschillen tussen plagen en pesten, maar ook wat pesten doet met 
een slachtoffer en de rol van sociale media hierin. Belangrijk is dat 
we leerlingen zelf aan het denken zetten. Dit doen we door gebruik 
te maken van hun eigen activiteiten op sociale media. Door tips en 
handvatten te geven, kunnen we hun gedrag positief veranderen.

Tijdens deze interactieve voorlichting besteden we aandacht aan de 
volgende onderwerpen;
• Verschil tussen plagen en pesten
• De verschillende rollen in een groep
•  Kennis van de verschillen tussen online en offline pesten en de 

gevaren hiervan
• Webcam en cameragebruik (sexting)
•  Handvatten hoe je om kan gaan met online pesten en tips hoe je 

het (waar mogelijk) kan voorkomen



Online verleidingen

We zijn meer online dan ooit. Naast alle mogelijkheden die het 
biedt geeft het ook veel verleidingen. Denk aan online gamen, 
influencers, Instagram en fake news. Binnen onze voorlichting 
online verleidingen gaan we dieper in op wat er achter deze 
verleidingen zit en kijken we hoe makkelijk jij wordt beïnvloed.

Het doel van deze voorlichting is om leerlingen inzicht 
te geven in het eigen gedrag en de daarbij behorende 
consequenties. Wanneer word je verleid en wat kun je doen 
als je de controle dreigt te verliezen? 

Tijdens deze interactieve voorlichting besteden we aandacht 
aan de volgende onderwerpen;
• Inzicht in online verleidingen
• Positieve kanten en risico’s van online verleidingen
• Consequenties van het delen van persoonlijke gegevens
• Handvatten hoe je om kan gaan met online verleidingen

Binnen de voorlichting online verleidingen kies jij waar we de 
nadruk op leggen. Je kunt kiezen uit één van de volgende drie 
onderwerpen: 

1. Gamen
2. Sociale media 
3. Fake news 1. Gamen

Gamen is een populaire hobby. Bijna alle jongeren gamen. Het zorgt 
voor ontspanning, plezier, ruimtelijk inzicht en zelfvertrouwen. Jongens 
gamen vaker dan meisjes. De vraag blijft alleen: wat als dit te ver gaat 
en het omslaat in een verslaving?  

2. Sociale media 
‘No picture no proof’ is een gezegde wat we vaak horen. Ons sociale 
leven speelt zich voor een groot deel online af. Ook sociale media brengt 
online verleidingen met zich mee. Meer meisjes dan jongens zijn bezig 
met platformen zoals Instagram en proberen zoveel mogelijk volgers te 
krijgen. Hoe makkelijk word jij online verleid om steeds verder te gaan?

3. Fake news 
Online verleidingen in nepnieuws. Als er ergens een ramp gebeurt aan 
de andere kant van het land of ergens in de wereld weten we dat binnen 
een minuut. Vaak komt er op zo’n moment een overload aan nieuws op 
ons af. Wie spreekt de waarheid? Ook in bijvoorbeeld advertenties en 
WhatsApp berichten kan het soms lastig zijn het neppe van het echte te 
onderscheiden. Hoe makkelijk geloof jij wat je leest?



Ouderavond

Om jongeren zo optimaal mogelijk te ondersteunen is het belangrijk 
dat er niet alleen op school, maar ook thuis aandacht is voor de 
onderwerpen online privacy, (cyber)pesten, online verleidingen en 
sexting. Het is belangrijk dat ouders het gesprek aangaan met hun 
kind, om zo inzicht te houden in de ervaringen die de jongere opdoet. 
Ook is het belangrijk dat ouders op de hoogte te zijn van trends en 
ontwikkelingen, zodat zij met de juiste informatie dit gesprek ingaan.

Het doel van de interactieve ouderavond is om ouders bewust te maken 
van de kansen en risico’s die de leefwereld met zich meebrengt. De 
ouderavond wordt afgestemd op de doelgroep. Hierdoor kunnen we 
diverse thema’s aan bod laten komen. Deze inhoud wordt afgestemd met 
jullie als organisatie.

Opties voor een ouderavond zijn;
• Mediawijsheid: trends en ontwikkelingen
• (Online) pesten en weerbaarheid
• Sexting

Tijdens de ouderavond is er naast de theorie veel ruimte voor interactie 
en staat het delen van kennis en ervaringen centraal. We prikkelen 
ouders doordat ze zelf actief mee moeten doen en stellen hierbij 
confronterende vragen.

#welovesociety in de school 

In de school biedt #welovesociety 
verschillende opties aan om met 
docenten en ouders interactief aan de 
slag te gaan.



Proces- en trajectbegeleiding

Sinds 1 augustus 2015 geldt op scholen in het basis voortgezet en speciaal 
onderwijs dat zij zich actief in moeten zetten rondom sociale veiligheid op 
school. Het gaat hierbij om een sociale, psychische en fysieke veiligheid. 
Veel scholen hebben inmiddels handen en voeten gegeven aan deze eis. 
Een lastig aspect binnen deze verplichting is hoe om te gaan met de online 
wereld en mediawijsheid. Veel scholen zijn zoekend hoe ze dit relatief 
nieuwe onderwerp een plek moeten geven binnen de school. 

#welovesociety adviseert hoe de online wereld en mediawijsheid een plek 
kan krijgen in jouw organisatie. Op basis van onze kennis over sociale 
media, sexting, online privacy, cyberpesten en online verleidingen helpen wij 
met het:
• Vergroten van draagvlak op deze thema’s 
•  Ondersteunen en vergroten van bewustwording onder medewerkers en 

ouders
•  Opstellen van beleid en  hoe je dit het beste kan implementeren en 

borgen

Bij #welovesociety begint het altijd met een kennismaking, waarin we de 
behoefte bespreken en de opdracht met elkaar afstemmen en afbakenen. 
Vervolgens komen wij met een voorstel voor een traject.

Workshop voor professionals

Als professional is het belangrijk en fijn om het gesprek aan te 
kunnen gaan met jongeren. Tijdens onze interactieve workshops 
gaan wij aan de slag met het door jullie gekozen thema. 

Het doel van de workshop  is zowel om professionals bewust te 
maken van de kansen en risico’s van de (online) leefwereld van 
jongeren, als het bewust maken van hun eigen rollen en werkwijze 
hierin. De workshop wordt op maat gemaakt. Hierdoor kunnen 
we diverse thema’s aan bod laten komen. Deze inhoud zullen we 
afstemmen met jullie als organisatie.

Workshops zijn;
• Pesten. Herken en pak het aan!
• Aan de slag met mediawijsheid
• Werken zonder vooroordelen en verschillen waarderen
• Sexting

Tijdens deze workshop is er naast de theorie veel ruimte voor 
interactie en staat het delen van kennis en ervaringen centraal. 
We prikkelen docenten doordat ze zelf actief mee moeten doen en 
stellen hierbij confronterende vragen.
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