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Toolkit voor docenten



Deze campagne wordt 
ondersteund door
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BEDANKT! Bedankt voor het downloaden van deze Toolkit. Je hebt 

de eerste stap gezet om jongeren in heel Europa online 

te helpen beschermen.

In deze toolkit vind je meer informatie over materiaal 

van seksueel kindermisbruik in Europa en richtlijnen 
voor hoe je de campagne om dit te stoppen kunt helpen 
ondersteunen, inclusief content die je op sociale media 

kunt delen.

Het is van cruciaal belang dat we de leden van het 

Europees Parlement laten zien dat er publieke steun is 
voor deze wetgeving; en door de stappen in de toolkit 
te volgen is dat precies wat we gaan doen.

Als je vragen hebt of nog iets anders nodig hebt, neem 

dan contact op met ons campagneteam.  
ChildSafetyOn@purpose.com  

Bedankt voor al je steun.
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Inhoud 01 Introductie

a. Meer informatie

b. Teken de petitie

c. Bespreek het in de 
lerarenkamer

03 Sociale inhoud
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02 Onderneem actie
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“Het verdedigen en 
beschermen van de rechten 
van kinderen, zowel online 
als offline, is essentieel 
voor het welzijn van onze 
samenleving.”
Dubravka Šuica

Vicevoorzitter van de Europese Commissie voor 

Democratie en Demografie
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Introductie 



De slachtoffers van online seksueel 

kindermisbruik staan recht voor je.

In 2021 werden wereldwijd naar schatting 

85 miljoen beelden en video's van online 

seksueel kindermisbruik gemeld.

En het is schokkend dat Europa is 

uitgegroeid tot het belangrijkste 
knooppunt van deze problematiek.

Onderzoek heeft aangetoond dat een 

gemiddelde schoolklas van 20 kinderen maar 

liefst 13 kinderen kan hebben die online 

een vorm van seksuele intimidatie hebben 

ervaren.

Gelukkig ligt er een oplossing voor online 

seksueel misbruik binnen handbereik.

De EU overweegt een nieuwe wet om online 

seksueel kindermisbruik te stoppen.
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Deze wet zou bedrijven als Meta, Tik Tok en 

Google dwingen om materiaal van seksueel 

kindermisbruik op hun platforms te 

identificeren, te verwijderen en te melden. 

Cruciaal is dat deze bedrijven ook 
verantwoordelijk worden gehouden voor het 
niet beschermen van kinderen tegen seksuele 

uitbuiting en misbruik.

Uit een recente opiniepeiling* blijkt dat de 
meerderheid van de Europeanen (68%) zegt de 

voorgestelde wetgeving te zullen steunen, 
maar we hebben jouw hulp nodig om deze steun 

duidelijk te maken aan de leden van het 

Europees Parlement.

Bron: 
Wat vinden de EU-burgers van het evenwicht tussen online privacy en 

kinderbescherming? - Defence for Children’-rapport ECPAT Nederland + 

ECPAT International - 2021, 
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https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/11/Summary-Report-Polling-Research-16-November-21.pdf
https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/11/Summary-Report-Polling-Research-16-November-21.pdf
https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/11/Summary-Report-Polling-Research-16-November-21.pdf
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72% van al het gemelde 
materiaal dat wordt 
geclassificeerd als 

seksueel 
kindermisbruik werd in 
2021 gehost in Europa. 

Tegen de tijd dat 
kinderen 13 zijn, hebben 

Big Tech bedrijven 
72.000 gegevenspunten 

over hen verzameld

Maar liefst 13 kinderen 
in een gemiddelde klas 

kunnen online een 
vorm van seksuele 
intimidatie hebben 

ondervonden. 

feiten die u moet 
weten over CSAM
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Onderneem actie



Lees meer informatie over hoe online materiaal 

dat als seksueel misbruik geclassificeerd 

wordt jongeren schaadt en wat deze wetgeving 

zal doen om hen te beschermen  

Teken de petitie en ondersteun deze nieuwe wet

Bespreek het in de lerarenkamer en help de 

boodschap te verspreiden over hoe docenten 

kunnen samenwerken om hun leerlingen te 

beschermen door te zorgen dat deze wetten in 

Europa worden aangenomen.
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Meer informatie Voor meer informatie over hoe online materiaal dat 

als seksueel misbruik geclassificeerd wordt 

jongeren schaadt en wat deze wetgeving zal doen 

klik je hier. 

We hebben alle bronnen verzameld die je nodig hebt.

→ Klik hier voor de feiten
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https://www.kindveiligheidineuropa.com/feiten/
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Teken De petitie
De eenvoudigste manier om je steun 

voor de wetgeving te betuigen is de 

petitie te ondertekenen.

Met jouw handtekening laat je de 
beleidsmakers zien dat je deze 

kwestie belangrijk vindt en dat jij 
wilt dat de wetgeving wordt 

aangenomen.

→ Klik hier om nu te tekenen! 

Download and deel deze tegel op 
sociale media om de boodschap te 

verspreiden en het probleem 

wereldkundig te maken.
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https://justice-initiative.eu/petition
https://drive.google.com/drive/folders/1fdOaQoi_HuNP845akYal-n9cZYw2oTnr
https://drive.google.com/drive/folders/1fdOaQoi_HuNP845akYal-n9cZYw2oTnr
https://drive.google.com/drive/folders/1fdOaQoi_HuNP845akYal-n9cZYw2oTnr
https://drive.google.com/drive/folders/1fdOaQoi_HuNP845akYal-n9cZYw2oTnr
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vragen

2. Deel wat kant-en-klaar 
sociale inhoud

3. Handige 

nieuwsbrief/e-mailbericht 

om binnen je netwerk te 

verspreiden.

Bespreek het in de 
lerarenkamer

14

Help informatie te 

verspreiden over hoe 

leraren kunnen 

samenwerken om hun 

leerlingen te beschermen 

door te helpen deze 

wetten in Europa goed te 

keuren -

Hier zijn enkele handige 

links om je gesprekken 

te begeleiden.

https://drive.google.com/drive/folders/1fdOaQoi_HuNP845akYal-n9cZYw2oTnr
https://drive.google.com/drive/folders/1fdOaQoi_HuNP845akYal-n9cZYw2oTnr
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Sociale content



Voorgesteld bijschrift:

“Ik zet #KindveiligheidAAN.
 

De slachtoffers van online seksueel kindermisbruik staan 

recht voor je – en de oplossing ook. Voor meer informatie 

en om je steun te betuigen ga je naar 
www.kindveiligheidineuropa.com
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Toon je steun voor de campagne door een van deze tegels te delen op je sociale media.

downloaden

http://www.kindveiligheidineuropa.com
https://drive.google.com/drive/folders/1fdOaQoi_HuNP845akYal-n9cZYw2oTnr


Er kunnen ook middelen worden 

gedownload die geschikt zijn 

voor alle platforms!

downloaden

https://drive.google.com/drive/folders/1fdOaQoi_HuNP845akYal-n9cZYw2oTnr


CHILD SAFETY ON  //  TEACHER TOOLKIT

18

Hier zijn enkele 

uitlegvideo's voor 

de campagne die u 

kunt delen met uw 

netwerken!

downloaden

https://docs.google.com/file/d/1ejL4bWPIiMdBkcFnH3wHbI2kIvjO7u9z/preview
https://drive.google.com/drive/folders/1fdOaQoi_HuNP845akYal-n9cZYw2oTnr
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Gespreksgids



Een gesprek voeren met iemand met wie je werkt kan 

moeilijk zijn, maar deze gids helpt om het zo 

gemakkelijk mogelijk te maken. Hieronder staan vijf 

stappen die je kunt volgen om informatie over deze 

campagne te helpen verspreiden:

Hoe stuur je 
het gesprek
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Zorg dat je op je gemak bent: 
De keuze wanneer, waar en met 

wie je een gesprek voert kan 
moeilijk zijn. 

Wij stellen voor dat je dit 
doet op een tijdstip en 

plaats waar 

niet-werkgerelateerde 
gesprekken doorgaans gepast 

zijn. 

Als het niet veilig voelt, 

vertrouw dan op je gevoel en 

voer het gesprek een andere 

keer.

Vertel ze over de campagne: 
Laat ze weten dat je onlangs 

informatie over deze campagne 
hebt gekregen.

Misschien heb je ons gezien 

op sociale media, in een 

podcast, of op het nieuws. 
Waar het ook was, gebruik dat 

als startpunt.



CHILD SAFETY ON  //  TEACHER TOOLKIT

21

Deel de feiten:
Het belangrijkste feit dat ze 
moeten onthouden is dat "uit 

onderzoek is gebleken dat een 
gemiddelde schoolklas van 20 

kinderen maar liefst 13 
kinderen kan hebben die een 
vorm van online seksuele 

intimidatie hebben ervaren". 

Doe dit vroeg in het gesprek, 

nadat je hen op de hoogte 

hebt gebracht van onze 

campagne.

Deel de oplossing:
De feiten alleen al kunnen 
schrijnend zijn, noem daarna 

dus de oplossing. 

Laat ze weten dat de EU een 
nieuwe wet overweegt om dit 
probleem aan te pakken. Dit 

kan hen ertoe aanzetten actie 

te ondernemen. 

Vraag of je ze de 
petitie mag toesturen:
THet doel van dit gesprek is 
het bewustzijn te vergroten en 

verdere actie te stimuleren. 

Dus nu is het moment om hen te 

informeren over de petitie op 

onze website.



Wat je wel en niet 
moet doen

Zorg dat je het voorzichtig aanpakt:

Iedereen heeft een andere ervaring met misbruik. 

Blijf je ervan bewust hoe jij en je collega op het 

gesprek reageren en laat het rusten als dat nodig is.
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Ga geen discussie aan:

Als je het gevoel krijgt dat het gesprek in de 

richting van een ruzie gaat, beëindig dan het 

gesprek.

Erken eventuele lacunes in je kennis: 
Er wordt niet van je verwacht dat je een expert bent op dit 

gebied, dat hoeft ook niet! Als je moeilijke vragen krijgt 

waar je geen antwoord op weet, erken dat dan.

Negeer bezorgdheid niet:

De wetgeving is complex en iedereen heeft er een 

andere kijk op. Laat mensen vragen stellen en moedig 

hen aan hun eigen onderzoek te doen. 



Als je je niet op je gemak voelt bij een persoonlijk 

gesprek, is een andere goede manier om deze campagne onder 

de aandacht te brengen het delen van blogs, nieuwsbrieven 

of berichten op schoolfora waar je toegang tot hebt. 

Hieronder vind je een aantal teksten die je kunt gebruiken:

Hoi allemaal,  

Zoals jullie weten, wordt door de EU een nieuwe wet 

overwogen die een einde moet maken aan online seksueel 

kindermisbruik.

Samen met een coalitie van andere kinderrechtenorganisaties 

lanceren wij de campagne Right In Front Of Us. Wij roepen 

docenten op om hun steun te betuigen aan de voorgestelde 

wetgeving die zal helpen een einde te maken aan online 

seksueel kindermisbruik. 

HOE HET WOORD 
ONLINE TE 
VERSPREIDEN
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Hier is wat meer informatie over de campagne:

Als docent staan de slachtoffers van online seksueel 

misbruik recht voor je.

In 2021 werden wereldwijd naar schatting 85 miljoen 
beelden en video’s van seksueel kindermisbruik 
gemeld.En het is schokkend dat Europa is uitgegroeid 
tot het belangrijkste knooppunt van deze 

problematiek.

Onderzoek heeft aangetoond dat een gemiddelde 
schoolklas van 20 kinderen maar liefst 13 kinderen 
kan hebben die online een vorm van seksuele 
intimidatie hebben ervaren.

Gelukkig ligt er een oplossing voor online seksueel 
misbruik binnen handbereik.

De EU overweegt een nieuwe wet om online seksueel 

kindermisbruik te stoppen.
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Deze wet zou bedrijven als Meta, Tik Tok 

en Google dwingen materiaal van seksueel 

kindermisbruik op hun platforms te 

identificeren, te verwijderen en te 

melden. 

Cruciaal is dat deze bedrijven ook 
verantwoordelijk worden gehouden voor de 

schade die het materiaal bij jongeren 
veroorzaakt.

Uit een recente opiniepeiling* blijkt 
dat de meerderheid van de Europeanen 
(68%) zegt de voorgestelde wetgeving te 

zullen steunen, maar we hebben jouw hulp 

nodig om deze steun duidelijk te maken 

aan de leden van het Europees Parlement. 

Als je meer wilt weten over de campagne 
en de petitie wilt ondertekenen, kun je 
dat hier doen.
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* “ What do EU Citizens think of the balance between online privacy 
and child protection?’ - Defence for Children’ Report ECPAT the 
Netherlands + ECPAT International - 2021



Samen met een coalitie van andere 

kinderrechtenorganisaties lanceren 

wij de campagne Right In Front Of 
Us. 

Wij roepen docenten op om hun steun 

te betuigen voor de voorgestelde 
wetgeving die zal helpen een einde 

te maken aan online seksueel 

kindermisbruik.  

→ Meer informatie over de campagne. 

Korte versie
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https://www.kindveiligheidineuropa.com/een-stem-voor-leerkrachten/
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Als je begeleiding of suggesties nodig hebt 
om jouw campagne te activeren, neem dan 
contact op met:
ChildSafetyOn@purpose.com   

mailto:ChildSafetyOn@purpose.com

