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Checklist VIMP4Youth                  

 

Aan de slag met preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder 

jongeren: welke interventie is geschikt?  

 

In deze checklist zijn drie interventies opgenomen: de theatervoorstelling 

Benzies & Batchies in combinatie met de weerbaarheidstraining Ik hou van 

mij van Stichting Kikid, het lespakket Jongens van Stichting Centrum 16.22 en 

de methode ‘Be A Man! Liefde, relaties en seks: wat is OK?’ van Movisie. Alle 

drie kunnen worden ingezet om seksueel grensoverschrijdend gedrag te 

voorkomen, bespreekbaar te maken en om jongeren weerbaarder te maken. 

Daarnaast zijn er verschillen die maken of de interventie voor uw organisatie 

en doelgroep geschikt is. Door de vragen te beantwoorden, komt u er achter 

welke interventie(s) geschikt kunnen zijn.  

 

Aan het einde van de checklist worden de belangrijkste resultaten 

weergegeven van de onderzoeken die naar deze interventies zijn uitgevoerd.  

 

           B&B + Ik hou van mij   Jongens  Be A Man! 

 

Wat wil ik met de interventie bereiken?       Richt de interventie zich hierop? 

 

Kennisoverdracht  Jongeren weten wanneer seksueel gedrag   V  V   V   V 

grensoverschrijdend is en wanneer niet. 

 

Op basis van de zes criteria van het Vlaggensysteem.  X  X   X   V 

 

Bewustwording  Jongeren zijn zich er van bewust dat iedereen grenzen  V  V   V   V 

   heeft op seksueel gebied, die gerespecteerd moeten 

   worden. 

 

Attitude  Jongeren staan negatiever tegenover seksueel   V  V   V   V 

   grensoverschrijdend gedrag.  

    

   Jongeren staan negatiever tegenover    V  V   X   X 

   seksualiserende boodschappen in de media. 
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           B&B + Ik hou van mij   Jongens  Be A Man! 

 

Attitude  Jongeren hebben minder gender-stereotype   V  V   V   V 

uitgangspunten ten aanzien van seksualiteit. 

 

   Jongeren hebben een positieve(re) houding ten  aanzien  X  X   X   X 

van verschillen in seksuele geaardheid. 

 

Ervaren sociale norm Jongeren ervaren minder groepsdruk ten aanzien  X  V   V   V 

   van seksueel gedrag.  

 

Eigen effectiviteit Jongeren kunnen omgaan met wensen en grenzen van een  X  V   V   V 

ander in fysiek en seksueel contact.    

 

Intentie   Jongeren zijn van plan minder seksueel grensoverschrijdend V  V   V   V 

   gedrag uit te voeren. 

 

   Jongeren zijn van plan vaker ‘nee’ te zeggen tegen  V  V   X   V 

seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

 

Seksueel zelfbeeld Jongeren weten (beter) wat zij wel en niet willen op het X  V   X   V 

   gebied van seks en relaties. 

 

Gedrag   Jongeren voeren geen (of minder) seksueel    V  V   V   V  

grensoverschrijdend gedrag uit. 

 

   Jongeren zijn geen (of minder) slachtoffer van seksueel  V  V   X   V 

grensoverschrijdend gedrag. 

 

   Jongeren zeggen ‘nee’ tegen seksueel grensoverschrijdend V  V   X   V 

gedrag. 

 

Jongeren kunnen positieve gedragsalternatieven   X  X   X   V 

   benoemen voor seksueel gedrag dat grensoverschrijdend is. 
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           B&B + Ik hou van mij   Jongens  Be A Man! 

 

Voor welke doelgroep wil ik de interventie inzetten?      Is de interventie hiervoor geschikt?  

        

Voor welke leeftijd?    Jonger dan 12 jaar    X  X   X   X 

Tussen 12 en 16 jaar    V   V   V   V 

     Ouder dan 16 jaar    X   X   X   X 

 

Voor welk geslacht?   Voor jongens én meisjes samen   V  V   X   X 

Alleen voor jongens    -  -   V   V 

Alleen voor meisjes    -  -   X   X 

 

Voor welk opleidingsniveau?  Laag niveau (PRO / VMBO-K/B)   V  V   V   V 

     Midden niveau (VMBO-G/T)   V  V   V   V 

     Hoog niveau (HAVO / VWO)   V  V   X   X 

 

Voor welke culturele achtergrond? Voor allochtonen én autochtonen samen V  V   V   X 

     Alleen voor allochtonen   V  V   V   V 

     Specifiek (Turks en Marokkaans)  X  X   X   V 

     Alleen voor autochtonen   V  V   V   X 

      

Voor welke religieuze achtergrond? Zowel christelijk als islamitisch   V  V   V   V 

(Voornamelijk) islamitisch   X  X   V   V 

     (Voornamelijk) christelijk   X  X   V   X 

     Geen      V  V   V   V 

 

Ervaring met seks en relaties?  Voor jongeren zonder én met ervaring samen V  V   V   V 

(Voornamelijk) zonder ervaring   V  V   X   V 

     (Voornamelijk) met ervaring   V  V   V   V 
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           B&B + Ik hou van mij   Jongens  Be A Man! 

 

Waar en door wie kan de interventie worden uitgevoerd?    Kan dit met deze interventie? 

 

In welke setting/locatie?  In het voortgezet onderwijs   V  V   V   V 

     In het jongerenwerk    V  V   V   V 

     In (residentiële/justitiële) jeugdzorg  -  -   -   V 

     Bij een (sport-)vereniging   -  -   -   V 

 

Wie voert de interventie uit?  Acteurs (peers)     V  X   X   X 

     Peer-educators     V  X   X   V 

     Professionele (weerbaarheids)trainer   X  V   V   X 

     Eigen medewerker/docent/mentor  X  X   V   V 

     Migranten(zelf)organisatie/jongerenwerk X  X   X   V 

 

Waar moet ik op letten bij de uitvoering van de interventie? 

 

Maximale groepsgrootte?  Aantal jongeren    45  20   8-10   6-8 

 

Aantal bijeenkomsten?   Theatervoorstelling    1  -   -   - 

     (Weerbaarheids-)les    -  3   5   5 

 

Hoe lang duurt de interventie?      90 min.  8 lesuren in totaal 50 - 100 min.  50 - 60 min.  

           per les   per  

              bijeenkomst 

 

Welke werkvormen worden gebruikt? Handleiding     X  V   V   V 

DVD/filmpjes     X  V   V   V 

     Werkboek/werkbladen    X  V   V   X 

     Rollenspellen     X  V   X   V 

     (Weerbaarheids-)oefeningen   X  V   V   V 

     Stellingen/discussie    V  V   V   V 

Huiswerk     X  X   X   V 

     Uitbreidingsmodule(s)    X  X   V   X 
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           B&B + Ik hou van mij   Jongens  Be a Man! 

 

Wat is er nodig om de interventie te kunnen uitvoeren? 

 

Welke materialen/ruimte?  Multimedia apparatuur    V  V   V   V 

     Aula/gymzaal     V  X   X   X 

     Apart lokaal/aparte ruimte   -  V   -   V  

 

Kosten?    < 500 euro     X  X   V*   *** 

500 - 1.000 euro    V  X   X    

1.000 – 2.000 euro    X  V   V**    

               

Is er begeleiding nodig van een eigen docent / begeleider tijdens de uitvoering  V  X   V****   X 

van de interventie? 

 

Is er ondersteuning van de interventie-eigenaar voor de jongeren/organisatie   V  V   V   V*****  

tijdens de uitvoering van de interventie? 

     

Is er contact met ouders /ouderavond?       op aanvraag op aanvraag  X   op aanvraag 

 

* Kosten van de les-doos inclusief handleiding, DVD, werkbladen en lesmaterialen. 

** Bij uitvoering van de interventie door een externe trainer. 

*** Kosten train-de-trainer van 7 dagdelen (om zelf peer educators op te kunnen leiden), (vrijwilligers)vergoeding peer educators, kosten locatie en catering.  

 Een uitgebreid overzicht van de gevraagde inzet voor een uitvoerende organisatie: zie www.movisie.nl/beaman, gratis te downloaden handleiding voor  

 organisaties (Janssens & Felten, 2013:54-55). 

**** Alleen een mannelijke docent, in ieder geval tijdens de eerste twee lessen of uitvoering door een docent die een training heeft gevolgd.  

***** Movisie biedt een train-de-trainer aan, incl. een terugkombijeenkomst. Daarnaast biedt de faciliterende organisatie coaching van de peer-educators. Bij de  

 interventie is een eindevaluatie-formulier opgenomen voor deelnemende jongens,  peer-educator(s) en organisatoren.  

 

Waar kan ik meer informatie vinden over (onderzoek naar) de interventie? 

 

Algemene informatie over de interventie      kikid.nl /     centrum1622.nl /           movisie.nl/beaman 

           loketgezondleven.nl   keuzegidsweerbaarheid.nl 

 

 



6 

 

           B&B + Ik hou van mij   Jongens  Be A Man! 

 

Is er onderzoek gedaan naar de interventie?      ja
#
  ja

#
   ja   ja

##
 

 

Methode van onderzoek  naar effectiviteit    quasi-experimenteel;   quasi-experimenteel; nee 

           korte en lange termijn;   korte en lange termijn; 

           papieren vragenlijsten   digitale vragenlijsten 

 

     naar  waardering en proces   observaties,      observaties,   observaties, 

           interviews,    interviews,  interviews, 

           vragenlijst    vragenlijst  vragenlijst 

  

Aantal deelnemers (N)    scholen / organisaties    25
#
     15   5  

     leerlingen / jongeren    747
#
      291   72 

 

Is er een significant effect gevonden van de interventie: 

  op seksueel grensoverschrijdend gedrag?    X     X   - 

  op houding mbt seksueel grensoverschrijdend gedrag?   X     X
###

   -  

  op houding tav seksualiserende boodschappen in de media?  X     -   - 

  op houding tav gender-stereotype uitgangspunten tav seksualiteit? X     X   - 

  op sociale norm om grenzen aan te geven?    V (korte en lange termijn)  X   - 

  op vaardigheden in het omgaan met wensen en grenzen in (fysiek) V (korte termijn)   X   - 

contact met een ander? 

  op intentie om seksueel grensoverschrijdend gedrag uit te voeren? V (korte termijn)   X
###

   - 

  op intentie om ‘nee’ te zeggen tegen seksueel grensoverschrijdend  

gedrag? 

  op houding tav de manier van omgang met eigen wensen en   V (lange termijn)   -   - 

verlangens op het gebied van seks en relaties?    

  op zelfbeeld en assertiviteit?      X     -   -  

 

Welke rapportcijfer voor de interventie geven de leerlingen (gemiddeld)?  7,8  7,6   8   - 

#  dit onderzoek is uitgevoerd naar theatervoorstelling Benzies & Batchies in combinatie met weerbaarheidstraining Ik hou van mij. 

##  dit onderzoek is uitgevoerd naar Peer2Peer, de pilotversie van Be A Man! 

###
 

de waardering voor de lessen en het lespakket is groot; uit de procesevaluatie blijkt dat een groot deel van de leerlingen aan het denken is gezet over seks en relaties.  
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Toelichting op de onderzoeken  

 

Benzies & Batchies in combinatie met Ik hou van mij 

 

Onderzoek naar de effecten van het lesprogramma ‘Benzies & Batchies’ in 

combinatie met weerbaarheidstraining ‘Ik hou van mij’ 

Er is een onderzoek uitgevoerd onder leerlingen van 25 scholen. De gegevens 

uit de vragenlijsten van leerlingen van 14 scholen die het lesprogramma 

hebben uitgevoerd zijn vergeleken met de gegevens uit de vragenlijsten van 

leerlingen van 11 scholen die het lesprogramma niet hebben uitgevoerd. De 

leerlingen hebben deze vragenlijst drie maal in de klas ingevuld: voordat het 

lesprogramma werd uitgevoerd, nadat de weerbaarheidstraining was 

afgelopen en nog eens zes maanden later. De gemiddelde leeftijd van de 

leerlingen (zowel jongens als meisjes) was 14 jaar oud, zij zaten met name op 

het VMBO.  

 

Direct na uitvoering van het lesprogramma zijn significante effecten 

gevonden. Leerlingen die het lesprogramma hebben gevolgd, hebben minder 

de intentie om seksueel grensoverschrijdend gedrag uit te voeren, trekken 

zich minder aan van de sociale norm om hun eigen grenzen aan te geven en 

hebben betere vaardigheden in het omgaan met wensen en grenzen in 

(fysiek) contact met een ander. Ook op de langere termijn blijkt het 

lesprogramma effect te hebben op de sociale norm van leerlingen om 

grenzen aan te geven. Daarnaast hebben leerlingen die het lesprogramma 

hebben gevolgd, op de langere termijn een positievere houding ten aanzien 

van de manier waarop ze omgaan met hun eigen wensen en verlangens op 

het gebied van seks en relaties.  

Er zijn geen effecten gevonden op het zelfbeeld van de leerlingen of op hun 

assertiviteit, terwijl hier in het lesprogramma wel aandacht aan wordt 

besteed. 

 

 

Onderzoek naar de waardering van het lesprogramma ‘Benzies & Batchies’ in 

combinatie met weerbaarheidstraining ‘Ik hou van mij’ 

De leerlingen geven het lesprogramma een dikke voldoende. Ze beoordelen 

de theatervoorstelling met een gemiddeld rapportcijfer van 7,8 en de 

weerbaarheidslessen met een gemiddeld rapportcijfer van 7,6. Nagenoeg 

alle leerlingen geven aan dat situaties uit de voorstelling overeenkomen met 

de werkelijkheid. Ruim driekwart van de leerlingen geeft aan dat het 

taalgebruik van de acteurs aansluit bij hun eigen taalgebruik. Benzies & 

Batchies sluit ook aan bij de belevingswereld van de leerlingen en is voor hen 

overwegend herkenbaar en realistisch. Slechts 7% vond het lastig om tijdens 

de weerbaarheidslessen in de klas te praten over seks en relaties. Vooral 

leerlingen met een migrantenachtergrond lijken hier meer moeite mee te 

hebben.  

 

Belangrijke aandachtspunten voor de uitvoering van ‘Benzies & Batchies’ in 

combinatie met ‘Ik hou van mij’ 

- De lessen ter voorbereiding en afsluiting van het lesprogramma moeten 

zeker gegeven worden. Dit is belangrijk omdat het thema hierdoor 

minder op zichzelf komt te staan en leerlingen ervaren dat zij ook buiten 

het lesprogramma over het onderwerp met elkaar kunnen praten. 

- Het is belangrijk dat de mentor investeert in nazorg voor de leerlingen. 

Dit is mogelijk, omdat stichting Kikid de school na afloop informeert over 

het gehele groepsproces en haar bevindingen met de leerlingen tijdens 

het traject.  

- Houd bij het inzetten van het lesprogramma rekening met de 

achtergrond en denkbeeld van de leerlingen. Het onderzoek heeft 

aangetoond dat leerlingen, afhankelijk van sekse, etnische achtergrond 

en religie, verschillend reageren op het lesprogramma.  
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Lespakket Jongens 

 

Onderzoek naar de effecten van het lespakket ‘Jongens’ 

Om inzicht te krijgen in het effect van het lespakket bij jongens in de 2
e
 klas 

van het Praktijkonderwijs en VMBO (leeftijd van 12-16 jaar) is onderzocht 

wat het effect is van ‘Jongens’ op (aspecten van) seksueel 

grensoverschrijdend gedrag: wat vinden jongens zelf van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag (attitude), van vinden hun vrienden van dit 

gedrag (sociale norm), zijn de jongens van plan het gedrag uit te voeren 

(intentie) en zijn ze in staat het gedrag uit te voeren (eigen effectiviteit). 

Daarnaast is gekeken naar de houding van de jongens ten opzichte van 

genderrollen. Er is gekeken naar het effect van het lespakket op de korte 

termijn (1 week na afloop van de interventie) en op de langere termijn (6 

maanden na afloop van de interventie).  

 

In totaal hebben 291 leerlingen in de klas een digitale vragenlijst ingevuld op 

de voormeting. Zowel op korte als op de lange termijn zijn geen significante 

effecten gevonden van het lespakket op het seksueel grensoverschrijdend 

gedrag noch op de factoren (kennis, attitude, sociale norm, intentie), die dat 

gedrag beïnvloeden.  

 

Onderzoek naar de waardering van het lespakket ‘Jongens’ 

Een evaluatie is uitgevoerd onder docenten en jongens die één of meer 

lessen van het lespakket hebben gevolgd om na te gaan: of de lessen zijn 

uitgevoerd zoals bedoeld en beschreven is in de handleiding, hoe de lessen 

door leerlingen en docenten zijn gewaardeerd en wat de bevorderende en 

belemmerende factoren waren bij de uitvoering van de lessen. 

 

Uit deze procesevaluatie is naar voren gekomen, dat de lessen en 

lesonderdelen in grote lijnen zijn uitgevoerd zoals bedoeld. Verder blijkt dat 

de jongens, zowel volgens henzelf als volgens de docenten en trainers, veel 

waardering hebben voor het programma. Het gemiddelde rapportcijfer dat 

de jongens en docenten voor de lessen geven is een 8.  

 

Ongeveer de helft van de jongens is aan het denken gezet over seks en 

relaties door de trainer en/of de jongens in de filmpjes. Een derde van de 

jongens vond de lessen, filmpjes en lesmaterialen saai. 

 

De meeste docenten zijn van mening dat de lessen en lesmaterialen 

aansluiten bij de jongens in hun klas. Er zijn ook kritische geluiden, die te 

maken hebben met het (te) verbale karakter van de lessen, de korte 

spanningsboog en het ontwikkelingsniveau van de jongens.  

 

De belangrijkste conclusies uit de resultaten van de evaluatie 

- De helft van de jongens is aan het denken gezet over seks en relaties 

door de trainer en/of de jongens in de filmpjes. 

- Lessen, films, lesmaterialen en werkvormen sluiten voldoende aan op 

leerlingen met een bepaald (sociaal emotioneel) ontwikkelingsniveau 

(leeftijd, ervaring met seks en relaties). 

- (On)veiligheid en (on)rust in de klas bepalen in hoge mate het verloop 

van de lessen. Ze kunnen elkaar versterken, maar dat hoeft niet. 

- Houding en vaardigheden van de trainer bepalen zijn reacties op het 

gedrag van de jongens en zijn van invloed op het verloop van de lessen. 

- Informatie die jongens van te voren krijgen en de manier waarop ze 

informatie verwerken en onthouden, zouden van invloed kunnen zijn op 

hun verwachtingen en kan invloed hebben op hun gedrag tijdens de 

(eerste) les(sen. 
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Peer2Peer - ‘Be A Man!’ 

 

Onderzoek naar Peer2Peer, de proefimplementatie van ‘Be a Man!’ 

Er is een evaluatie uitgevoerd naar de proefimplementatie van ‘Be A Man!’ 

om aanbevelingen te geven ter verbetering, doorontwikkeling en 

implementatie ervan.  

 

De belangrijkste bevorderende of belemmerende factor om het programma 

uit te voeren is het contact met en toegang tot (vaste groepen uit) de 

einddoelgroep. Vaste groepen jongens die regelmatig bij elkaar komen, zijn 

makkelijker te benaderen, vooral door een vaste jongerenwerker of iemand 

die met deze groep werkt. 

 

De waardering van de betrokkenen voor het programma en het thema is zeer 

groot. Het belang van het onderliggende thema (seksueel 

grensoverschrijdend gedrag) wordt door de peer-educators en de 

organisaties onderschreven. Het programma zelf werd door de deelnemers 

uit de doelgroep positief gewaardeerd. De actieve werkvormen spraken het 

meest aan en de filmpjes het meest tot de verbeelding. Voordrachten en 

discussie werden het minst positief beoordeeld.  

 

Al kunnen er geen uitspraken worden gedaan over de werkzaamheid van 

programmaonderdelen, we weten wel dat de jongens aangeven dat zij vooral 

van afwisseling houden en van actieve werkvormen, de filmpjes werden 

gewaardeerd, maar ook de rollenspellen en oefeningen waarin zij kunnen 

bewegen.  

Homogene groepen van leeftijdsgenoten of vrienden, dragen bij aan het 

veiligheidsgevoel, het wederzijds respect en wederzijdse beïnvloeding; het 

advies is om kleine groepjes (6-8 deelnemers) van 12-14 en 15-16 jarigen te 

vormen.  

 

Voor de implementatie is de noodzaak van maatwerk en vraaggericht werken 

belangrijk, het is echter ook belangrijk om een sterke basis aan te houden. De 

beoogde leerdoelen van de interventie en het normatieve kader ten aanzien 

van wat beschouwd wordt als seksueel grensoverschrijdend of niet, zijn 

hierbij leidend. Daarnaast moet intensief worden samengewerkt met 

organisaties die het programma gaan uitvoeren, om in te spelen op hun 

vaste groepen jongens en aan te sluiten bij reguliere activiteiten.  

 

 

 

 

 

Let op 

- De uitkomsten van de hierboven genoemde onderzoeken zijn niet generaliseerbaar. 

- Niet alle onderzoeken hebben dezelfde uitkomstmaten onderzocht. 

- Het is aan te raden om te inventariseren of leerlingen ervaring hebben met seksueel grensoverschrijdend gedrag en/of traumatische ervaring(en) hebben 

voordat een programma wordt uitgevoerd. 

- Bespreek tijdens de uitvoering van een programma de richtlijnen, regels en/of beleid van de eigen school/organisatie met de jongeren. 

- Let ook op persoonlijke en contextuele factoren, zoals de achtergrondkenmerken van een docent of peer-educator (denk hierbij aan eigen etniciteit, 

geloofsovertuiging e.d.) en steun vanuit de organisatie voor de uitvoering van een programma. 


