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Programma

- Introductie over Halt 

- Werkzaamheden binnen de gemeenten 
(Haaksbergen, Hengelo, Borne en Hof van Twente)

- Verwachtingen

- Thema: Online Veiligheid

- Theoretisch gedeelte online veiligheid

- Pilot Sexting en schoolveiligheid

- Vragen

- Afsluiting 



Introductie Halt

Strafbaar gedrag voorkomen en bestraffen

Straffen

- Het ALTernatief voor Justitie
- Leeftijd: 12-18 jaar
- Lichte vergrijpen: diefstal, vernieling, 
(illegaal)vuurwerk, alcohol/drugs. 
óok strafbare feiten op het internet

- Je hebt iets goed te maken

Preventie-activiteiten

- Voorlichtingen (BO, VO en SO)
- Groepsaanpak
- Halt en Sport
- Ouderbijeenkomsten
- Schoolveiligheid
- PILOTS 





Verwachtingen..?



Thema: Online Veiligheid



Het puberbrein

Zijn pubers extremer in hun gedrag?



Puberbrein

- Ontwikkelingen van de hersenen: extremer gedrag en minder 
remming.

- Niet overzien van de gevolgen
- Gevoelig voor groepsdruk: ergens bij willen horen. 



Wifi-generatie

Wat zijn kenmerken van de wifi-generatie?
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Wifi-generatie

- Altijd en overal online
- Technisch razendsnel
- Reflecteert niet
- Continu traceerbaar
- Legt alles vast
- Wil 100% privacy
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Wifi-generatie

De online wereld wordt groter en het toezicht van de ouders 
minder. 

Met ook vervelende ervaringen:
- nare foto’s 
- roddels
- afleiding door berichtjes
- niet kunnen slapen
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Online wereld

Wat zijn de kenmerken van de online wereld?

-Non-verbale communicatie ontbreekt: kans op 
misinterpretatie is groter. 

-Jongeren denken anoniem te zijn.



Strafbare feiten

Welke strafbare feiten kunnen online plaatsvinden?



Strafbare feiten

- Bedreigingen via social media
- Belediging
- Smaad/laster
- Doorsturen van naaktfoto’s (sexting)
- Aanmaken van nep-accounts
- Foto’s van anderen plaatsen zonder

toestemming



Filmpje online veiligheid

Mag ik foto's van uw kinderen zien?

https://www.youtube.com/watch?v=JgScpIKj8Fg


Online Veiligheid

Halt-straf Sexting

- Meldingen van online seksueel 
grensoverschrijdende gedrag 
nemen toe.

- Gevolgen voor slachtoffer en dader 
kunnen groot zijn

- Sexting hoort bij een normale 
seksuele ontwikkeling, 
maar is formeel strafbaar. 
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Halt-interventie sexting: Respect online

voor jongeren die lichte vormen van online seksueel
grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond



Uit onderzoek blijkt:

• Jongens vaker dader, meisjes vaker slachtoffer, maar 
beide komt voor. 

• Context is veelal tussen leeftijdsgenoten.

• Vaak in groepsverband gepleegd.

• Piek bij leeftijd 16 jaar.

• Gemiddeld opleidingsniveau is VMBO.

• Vaak is er sprake van ondoordacht handelen.

Literatuurstudie en doelgroeponderzoek



Kenmerken van jongeren die van invloed zijn bij online 
seksueel grensoverschrijdend gedrag:

- Groepsdruk- en processen
- Attituden, stereotypen, mythes
- Impulscontrole en negatieve emoties
- Interactievaardigheden, m.n. in online context
- LVB
- Rol van ouders

Vaak is er sprake van samenhang tussen factoren.

Literatuurstudie en doelgroeponderzoek



Jongens en meisjes van 12 tot en met 17 jaar die lichte 
vormen van online seksueel grensoverschrijdend gedrag 
hebben vertoond:

o Sexting tussen jongeren onderling waarbij materiaal 
ongewenst vervaardigd en/of verspreid is

o Profielmisbruik en seksueel getinte pesterijen of 
beledigingen

Jongeren met bovenstaand gedrag kunnen 
naar Halt verwezen worden, 
ongeacht welk feit ten laste is gelegd.

Doelgroep



Kennis regels veilig en respectvol 
online seksueel gedrag

Bewustzijn van de gevolgen van 
het gedrag;

voor jongere zelf en slachtoffer

Herkennen van risicovolle 
situaties zoals groepsdruk 

weten hoe je weerbaar kunt 
reageren

Ondersteuning ouders om in 
gesprek te gaan met hun kind 

over veilig (seksueel) online 
gedrag

Halt-interventie 
sexting:

Respect online

Leerdoelen



Als blijkt dat jongere en/of gezin meer zorg nodig heeft:

• verwijst Halt door naar vrijwillige hulpverlening (wijkteam) 
en zorgt voor overdracht 

• Indien nodig doet Halt zorgmelding bij Veilig Thuis.

Als jongere niet (voldoende) meewerkt aan interventie: 
Halt negatief             retour naar politie & OM. 
RvdK doet verder onderzoek naar passende afdoening.

Halt-signaleringsplicht



Opvoedingsvaardigheden

In gesprek gaan met uw kind



Afsluiting

Dank voor uw aandacht. 

Vragen?

Kijk voor meer info op: 

www.halt.nl

www.meldknop.nl 

www.mijnkindonline.nl 

www.vraaghetdepolitie.nl

www.pestweb.nl 


