
 

 

Evaluatie gastlessen Loverboys, social 
media en internet  

 

 

 
In opdracht van GGD NOG 

 
Warnsveld, september 2018 

 

  
Denise Florentinus, MSc, onderzoeker (epidemioloog) 

Ir. Caroline Timmerman-Kok, onderzoeker (epidemioloog) 

 

   

 

 



  

 

Voorwoord 

 
 
Voor u ligt het rapport met de resultaten van de evaluatie van 

de gastlessen Loverboys, social media en internet. Het 

onderzoek vond plaats van januari tot en met juli 2018. In dit 

rapport worden de resultaten beschreven van een 

vragenlijstonderzoek onder leerlingen en docenten en 

interviews met de gastdocenten en coördinatoren van de 

scholen waar de gastlessen hebben plaatsgevonden. Wij 

danken alle deelnemers voor hun bijdrage aan het onderzoek.  

 

Wij hopen dat de resultaten van het onderzoek voldoende 

inzicht geven in het bereik, de uitvoering en de waardering van 

de gastlessen. En dat het voldoende aanknopingspunten biedt 

om de gastlessen verder te ontwikkelen en te continueren. Wij 

wensen u veel plezier bij het lezen van dit rapport. 

 

Warnsveld, september 2018 

 

Denise Florentinus, onderzoeker (epidemioloog) 

Caroline Timmerman-Kok, onderzoeker (epidemioloog) 
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1  Kort & krachtig 

1.1  Achtergrond 

De gastlessen Loverboys, social media en internet zijn 

onderdeel van de ketenaanpak Loverboys en 

Jeugdprostitutie en gericht op de preventie en aanpak 

van loverboyproblematiek. De gastlessen Loverboys, 

social media en internet zijn gericht op tweedeklassers 

van het voortgezet onderwijs. Tijdens de gastles wordt 

ingegaan op de thema’s loverboys1, sexting2 en 

grooming3. Er zijn twee gastdocenten van Stimenz en 

MEE-Veluwe die de gastlessen verzorgen. 

 

Dit rapport beschrijft de proces- en effectevaluatie van 

de gastlessen Loverboys, social media en internet die in 

de eerste helft van 2018 door MEE-Veluwe en Stimenz 

zijn gegeven op het voortgezet onderwijs in de regio 

Noord- en Oost-Gelderland. De gastlessen zijn in de 

betreffende periode op negen scholen gegeven, in de 

gemeenten Aalten, Apeldoorn, Epe, Nunspeet, Oost 

Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk.  

1.2 Evaluatievragen 

De volgende evaluatievragen zijn geformuleerd: 

T.a.v. de procesevaluatie: 

• Wat is het bereik van de gastlessen? 

(Hoeveel scholen, klassen en leerlingen 

deden mee?) 

• Hoe worden de gastlessen door leerlingen 

en docenten gewaardeerd?  

• Hoe verliep de uitvoering, wat zijn 

randvoorwaarden en wat zijn succes- en 

verbeterpunten? T.a.v. de effectevaluatie:  

• Wat is het effect van de gastles (Hoe 

kijken ouderejaars leerlingen na ±2 jaar 

terug op de gastles en wat hebben zij 

hiervan onthouden?) 

                                                                                              
1 Loverboys zijn mensenhandelaren die met 
verleidingstechnieken, manipulaties, chantage en geweld 
meisjes inpalmen met als oogmerk hen later voor zich te laten 
werken in de prostitutie of in andere (illegale) sectoren. 
(definitie van het Ministerie van Justitie, 2011) 

1.3 Aanpak evaluatie 

Er is een gecombineerde proces- en effectevaluatie 

uitgevoerd, die inzicht geeft in de resultaten (effecten), 

maar ook in de ervaringen en succes- en 

verbeterpunten. Er is gebruik gemaakt van vragenlijsten 

onder leerlingen en docenten die de gastlessen hebben 

gevolgd, en onder vierde- en vijfdeklassers. Ook zijn 

interviews gehouden met de gastdocenten en 

schoolcoördinatoren en zijn enkele lessen 

geobserveerd. 

1.4 Resultaten 

Bereik 

In de eerste helft van 2018: 

• Hebben negen scholen in de regio Noord- 

en Oost-Gelderland de gastlessen 

ingezet. 

• En zijn in totaal 69 klassen bereikt. 

• Naar schatting hebben 1417 

tweedeklassers de gastlessen gevolgd. 

 

Waardering 

• Leerlingen en schooldocenten waarderen 

de gastles positief en geven gemiddeld 

het cijfer 7,3 (leerlingen) en 8,0 

(schooldocenten). 

• De meeste leerlingen weten na de gastles 

(beter) wat een loverboy, sexting en 

grooming is en weten (beter) wat ze 

moeten doen als ze ermee te maken 

krijgen.  

• Schooldocenten vinden de gastles 

leerzaam en vinden dat de gastlessen 

aansluiten bij het niveau en de leefwereld 

van de leerlingen. 

• Leerlingen en docenten zouden het 

waarderen wanneer er meer interactieve 

werkvormen worden toegevoegd. 

 

Uitvoering 

• De gastdocenten zijn goed in staat de 

leerlingen in hun eigen taal en op de juiste 

toon aan te spreken.  

2 Sexting is het versturen van seksueel getinte berichten en 
foto’s via internet/social media 
3 Grooming is digitaal kinderlokken 
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• De leerlingen krijgen tijdens de gastles 

veel (mondeling overgedragen) 

informatie. Er is daarnaast ook 

ondersteunend filmmateriaal en ruimte 

voor vragen/gesprek.  

• De gastdocenten zelf zijn tevreden over 

de gastlessen en geven de cijfers 8,0 en 

8,5. 

• De gastdocenten vinden de interactie 

tijdens de gastles en de 

praktijkvoorbeelden die aan bod komen 

succesfactoren.  

• De schoolcoördinatoren zijn tevreden 

over de gastlessen. Drie van hen 

beoordelen de gastlessen met het cijfer 

8,0. Eén geeft het cijfer 7,0.  

• De schoolcoördinatoren zien de 

kundigheid van de docenten en de 

praktijkvoorbeelden als succesfactoren 

van de gastlessen. Als verbeterpunt 

noemen zij een betere aansluiting bij de 

actualiteit. 

• Op sommige scholen worden de lessen 

ingebed in een projectweek of in een 

bepaald vak, terwijl ze op ander scholen 

meer ‘op zichzelf’ staan. 

 

Effect 

• De helft van de vierde- en vijfdeklassers 

geeft aan dat zij de gastles gevolgd 

hebben toen zij in de tweede klas zaten. 

• 39% van de vierde- en vijfdeklassers die 

zeggen de gastles te hebben gevolgd, 

vond de gastles destijds leerzaam. Bijna 

de helft is neutraal. 

• 46% is van mening dat ze tijdens de 

gastles van destijds iets nieuws hebben 

geleerd. 

1.5 Conclusies en advies 

De gastlessen Loverboys, social media en internet 

worden sinds tien jaar gegeven op meerdere scholen 

voor voortgezet onderwijs in de regio Noord- en Oost-

Gelderland. De lessen worden gegeven door twee 

enthousiaste en deskundige professionals. Zowel 

leerlingen als docenten beoordelen de lessen positief en 

vinden de lessen leerzaam. 

De organisatie en uitvoering van de gastlessen zijn in de 

huidige opzet kwetsbaar. Enerzijds omdat er slechts 

twee professionals bij betrokken zijn, anderzijds om er 

geen duidelijke werkinstructie is voor de gastlessen.  

Om de gastlessen toekomstbestendig te maken is het 

belangrijkste advies om meer professionals te betrekken 

en een duidelijke werkinstructie voor de gastlessen op te 

stellen. 
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2  Achtergrond 

2.1 Inleiding 

De gastlessen Loverboys, social media en internet zijn 

onderdeel van de ketenaanpak Loverboys en 

Jeugdprostitutie. De ketenaanpak is gericht op de 

preventie en aanpak van loverboyproblematiek. De 

ketenregie is ontstaan in Apeldoorn, maar uitgerold 

over verschillende gemeenten en daarmee nagenoeg 

over de hele regio Noord- en Oost-Gelderland. De 

ketenaanpak Loverboys en Jeugdprostitutie bestaat uit 

diverse activiteiten, zoals o.a.: 

• Gastlessen en voorlichting door Stimenz / 

MEE. 

• Trainingen aan beroepskrachten, bijvoorbeeld 

docenten, politie, hulpverleners, 

jongerenwerkers, e.a. 

• Hulpverlening en zorgcoördinatie. 

• Het beheren van een meldpunt. 

 

In de regio Noord- en Oost-Gelderland is een 

Ketenaanpak Loverboys en Jeugdprostitutie opgericht: 

een samenwerkingsverband tussen gemeenten en 

diverse organisaties om de preventie van loverboys en 

de opvang en zorgcoördinatie van slachtoffers goed van 

de grond te krijgen. GGD Noord- en Oost-Gelderland is 

coördinator van de processtap preventie en 

vroegsignalering.  

Vanuit de ketenaanpak worden in het kader van 

preventie aan V(S)O scholen gastlessen ‘Loverboys, 

social media en internet’ voor leerlingen aangeboden. 

Scholen in de Noord-Veluwe, de gemeente Apeldoorn 

en in de Achterhoek kunnen de gastlessen voor een 

klein bedrag afnemen, omdat de gemeenten daar 

bijdragen aan de financiering van de gastlessen. 

Daarnaast zijn er scholen die deze lessen uit eigen 

budget betalen. 

 

De gastlessen Loverboys, social media en internet zijn 

gericht op tweedeklassers van het voortgezet onderwijs. 

Een gastles duurt 1,5 uur. Tijdens de gastles wordt 

ingegaan op de thema’s loverboys, sexting en 

grooming. Er bestaat ook een verkorte versie van de 

gastles. Deze versie duurt 45 minuten en gaat enkel in 

op het thema loverboys. Er zijn twee gastdocenten van 

Stimenz en MEE die de gastlessen verzorgen. 

 

Om te achterhalen of de voorlichting op de juiste manier 

wordt ingevuld, heeft de GGD gevraagd aan het 

Evaluatiebureau om de gastlessen Loverboys, social 

media en internet te evalueren. Dit rapport beschrijft de 

proces- en effectevaluatie van de gastlessen Loverboys, 

social media en internet die in de eerste helft van 2018 

door MEE en Stimenz zijn gegeven op scholen voor 

voortgezet onderwijs in de regio Noord- en Oost-

Gelderland. De gastlessen zijn in deze periode op negen 

scholen gegeven, in de gemeenten Aalten, Apeldoorn, 

Epe, Nunspeet, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en 

Winterswijk.  

2.2 Evaluatievragen 

Het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid is gevraagd 

om de gastlessen Loverboys, social media en internet 

behorende bij deze ketenaanpak op procesaspecten 

(bereik, waardering en uitvoering) en effect te 

evalueren. Het doel van deze proces- en effectevaluatie 

is om de gastlessen te verbeteren.  

 

De volgende evaluatievragen zijn geformuleerd: 

T.a.v. de procesevaluatie: 

• Wat is het bereik van de gastlessen? 

(Hoeveel scholen, klassen en leerlingen 

deden mee?) 

• Hoe worden de gastlessen door leerlingen 

en docenten gewaardeerd?  

• Hoe verliep de uitvoering, wat zijn 

randvoorwaarden en wat zijn succes- en 

verbeterpunten? 

T.a.v. de effectevaluatie:  

• Wat is het effect van de gastles (Hoe 

kijken ouderejaars leerlingen na ±2 jaar 

terug op de gastles en wat hebben zij 

hiervan onthouden?) 

2.3 Aanpak evaluatie 

Procesevaluatie 

Om inzicht te krijgen in het bereik van de gastlessen, is 

door de gastdocenten van Stimenz en MEE bijgehouden 

op welke scholen zijn gastlessen hebben gegeven en 

hoeveel klassen per school de gastles hebben gehad. 

Daarnaast is bijgehouden hoeveel leerlingen per school 

deelnamen aan de gastles. Indien het exacte aantal 

leerlingen niet is genoteerd, is door de gastdocent een 

schatting gegeven. Het bereik onder de leerlingen die de 

gastles ±2 jaar geleden gehad zouden hebben, is niet na 

te gaan. Dit omdat het niet zeker is of al deze leerlingen 

de gastles in het verleden daadwerkelijk hebben gehad. 
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Na afloop van de gastles vulden de leerlingen en 

schooldocenten een schriftelijke vragenlijst in, waarmee 

hun waardering van de gastles is nagevraagd. Hierin is 

o.a. gevraagd naar hun mening over de gastdocent, het 

gebruikte materiaal, of ze beter weten wat een 

loverboy, sexting en grooming is, hun algehele 

beoordeling van de gastles en succes- en 

verbeterpunten. Aan docenten werd ook gevraagd of ze 

van mening zijn dat de gastles aansluit bij het niveau en 

de leefwereld van de leerlingen. Voor de verkorte lessen 

waren verkorte evaluatievragenlijsten beschikbaar, 

waarin alleen gevraagd werd naar het thema 

‘loverboys’. 

 

Om inzicht te krijgen in de uitvoering van de gastlessen 

door de gastdocenten, zijn telefonische interviews (30 

minuten) gehouden met de twee gastdocenten en met 

coördinatoren van vier deelnemende scholen (RSG, 

Almendecollege, Gerrit Komrij College en het 

Edisoncollege (face-to-face interview)). Voor de 

interviews werd een itemlijst gebruikt (Bijlage 1 en 2). Bij 

het interview met de gastdocenten werd specifiek 

ingegaan op de werving, implementatie integriteit 

(verloopt de uitvoering volgens plan) en succes- en 

verbeterpunten. Tijdens het interview met de 

schoolcoördinatoren is o.a. ingegaan op de ervaringen 

met de gastlessen en of de gastlessen zijn ingebed in 

andere lessen op school.  

 

Verder heeft het Evaluatiebureau vijf gastlessen 

bijgewoond om het verloop van de lessen te observeren 

m.b.v. observatielijsten (Bijlage 3). Deze observaties 

bieden inzicht in de inhoud en uitvoering van de 

gastlessen en de reacties van leerlingen en docenten 

tijdens de gastlessen. Deze inzichten kunnen ook een 

fundament vormen voor het formuleren van o.a. 

leerdoelen van de gastlessen en criteria voor een 

effectieve gastles. Het betrof gastlessen op vijf 

verschillende scholen/locaties, verdeeld over de regio 

Noord- en Oost-Gelderland. De lessen werden gegeven 

aan klassen van verschillende niveaus, variërend van 

vmbo-basis tot vwo. Er zijn lessen geobserveerd van 

beide gastdocenten. De klasgrootte varieerde van 9 tot 

32 leerlingen. De lessen duurden 40-90 minuten en 

daarin kwamen één of meerdere thema’s aan de orde: 

loverboys, sexting en/of grooming. 

 

 

Effectevaluatie 

Om inzicht te krijgen in de effecten van de gastles op 

langere termijn, zijn digitale vragenlijsten verspreid 

onder leerlingen uit klas 4 en 5. Er werd gevraagd of de 

leerlingen het belangrijk vinden dat de school aandacht 

besteedt aan loverboys, sexting en grooming en of zij de  

 

gastles in klas 2 hebben gehad. Indien de leerlingen 

invulden dat ze de gastles hebben gehad, werd 

vervolgens gevraagd hoe zij terugkijken op de gastles, 

of zij tijdens de gastles nieuwe dingen hebben geleerd 

en of zij weten wat ze moeten doen als ze te maken 

krijgen met loverboys, sexting of grooming. 

 

Helaas kwam het verspreiden van de digitale vragenlijst 

voor de vierde- en vijfdeklassers slecht van de grond. Dit 

heeft ervoor gezorgd dat de vragenlijst slechts op één 

school is verspreid onder vierde- en vijfdeklassers. 

Omdat dit pas na de eindexamens plaatsvond, zijn de 

vragenlijsten alleen ingevuld door leerlingen van havo-4 

en vwo-4/5..
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3  Resultaten 

3.1 Bereik 

In de eerste helft van 2018 hebben in totaal negen 

scholen in de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Epe, 

Nunspeet, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk 

de gastlessen Loverboys, social media en internet 

ingezet. Het aantal klassen per school verschilt. In totaal 

hebben 69 klassen de gastles gevolgd. Naar schatting 

zijn ongeveer 1400 (tweedeklas) leerlingen bereikt met 

deze gastlessen. In onderstaande tabel is het aantal 

klassen en leerlingen per school weergegeven. 

 

Tabel 1: Bereik gastlessen in periode januari-juni 2018 

Gemeente School Aantal  
klassen 

Aantal  
leerlingen 

Apeldoorn Edison College  3 72 1 

Apeldoorn Veluws College 
Cortenbosch  

11 143 1 

    

Epe RSG Noordoost 
Veluwe 

12 208 1 

Nunspeet Nuborgh 
College  

6 138 

    

Oude 
IJsselstreek 

Almende 
College (locatie 
Isala) 

5 135 1 

Aalten Schaersvoorde  5 76 1 

Winterswijk Gerrit Komrij 
College  

13 292 

Oost Gelre Marianum 
Lichtenvoorde 

14 2 

178 

Oost Gelre Marianum 
Groenlo 

175 

 Totaal 69 1417 
1 Dit aantal betreft een schatting. 
2 Op het Marianum hebben op beide locaties samen in totaal 14 
klassen deelgenomen.  

 
Eerder in het schooljaar 2017-2018 zijn de gastlessen 

ook nog op andere scholen voor voortgezet onderwijs in 

de regio NOG gegeven. Het betreft onder meer vier 

scholen in Apeldoorn. Deze scholen zijn niet 

meegenomen in dit evaluatieonderzoek. 

3.2 Respons  

Na afloop van de gastlessen deelden de gastdocenten 

(vaak) de evaluatievragenlijst (korte of uitgebreide 

variant) uit aan de leerlingen. Naarmate het schooljaar 

verstreek is er vaker voor gekozen om steekproefsgewijs 

vragenlijsten uit te delen. Uiteindelijk is de vragenlijst 

door 683 leerlingen ingevuld (responspercentage van 

48%). Dit waren iets meer jongens (52%) dan meisjes 

(48%). Het grootste deel van de leerlingen deed havo 

(28%), gevolgd door vmbo-gl/tl of mavo (25%), vwo 

(17%), vmbo-kader (13%) en vmbo-basis (8%). 9% zat in 

een gemengde havo/vwo-klas. 

 

De vragenlijst (korte of uitgebreide variant) voor 

docenten is door 27 docenten, die de gastles hebben 

bijgewoond, ingevuld. 14 hiervan waren docent van de 

klas, 11 mentor en 2 onderwijsassistent. Van deze 27 

docenten werkten er 13 op het Gerrit Komrij College. 

 

De digitale vragenlijst voor de effectmeting is enigszins 

aan de aandacht van de gastdocenten ontschoten. Zij 

zijn vergeten deze door te sturen aan de coördinatoren, 

die voor verspreiding onder de ouderejaars zouden 

kunnen zorgen. Daarom hebben de onderzoekers van 

het Evaluatiebureau de vier coördinatoren, die zij 

telefonisch hebben geïnterviewd, gevraagd om de 

digitale vragenlijst onder de ouderejaars te verspreiden. 

Uiteindelijk heeft slechts één coördinator van één school 

(Almendecollege) de digitale vragenlijst doorgestuurd 

aan ouderejaarsleerlingen. Bij twee scholen had 

doorsturen geen zin meer, omdat het een vmbo-school 

betrof en de vierdejaars hun eindexamens er al op 

hadden zitten. Voor de effectmeting beschikken we 

daarom over de gegevens van slechts 83 leerlingen: 61% 

zat in de vierde klas en 38% in de vijfde. Van deze 

leerlingen zat 30% op de havo en 70% op het vwo. 41 

van de 83 leerlingen gaven aan dat zij de gastles hebben 

gehad in de tweede klas. Het is niet duidelijk of de 

overige leerlingen zich de gastles niet meer herinneren, 

of dat zij de gastles daadwerkelijk niet hebben gehad. 

3.3 Waardering 

Leerlingen 

Aan de leerlingen die de gastles hebben gevolgd, is 

gevraagd wat ze van de gastles vonden (zie bijlage 5). 

Bijna de helft (49%) van de leerlingen vindt de gastles 

leerzaam, de rest is er neutraal over (48%) of vindt de 

gastles niet leerzaam (3%). Daarnaast vindt bijna iedere 

leerling de gastdocent goed (51%) of voldoende (43%).  

 

Ruim de helft (56%) van de leerlingen weet na de gastles 

(beter) wat een loverboy doet. 28% weet dit een beetje, 

2% weet dit niet (beter) en bij 13% vond geen 

verandering plaats. Na de gastles weten ruim drie op de 

vijf (61%) leerlingen (beter) wat ze moeten doen als ze 

te maken krijgen met een loverboy. Bijna een kwart 

(24%) weet dit een beetje, 2% weet dit niet, en 13% zegt 

dat er geen verandering is. 
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Na de gastles weet het grootste deel van de leerlingen 

(beter) wat sexting is (62% ja, 26% een beetje). 4% weet 

dit niet, en bij 9% vond geen verandering plaats. 

Daarnaast weten ook de meesten (beter) wat ze moeten 

doen als ze te maken krijgen met sexting (61% ja, 27% 

een beetje). 5% weet dit niet, en bij 8% is niets 

veranderd. 

 

Kijkend naar grooming, dan weet 63% (beter) wat het is, 

en 23% een beetje. 9% zegt niet (beter) te weten wat 

grooming is, en bij 5% is hun kennis niet veranderd. Bij 

de vraag of leerlingen na de gastles (beter) weten wat ze 

moeten doen als ze te maken krijgen met grooming, 

zegt ruim de helft van wel (56%) en ruim een kwart 

(26%) een beetje. Eén op de tien weet niet (beter) wat 

grooming is, en bij 8% is niets veranderd. 

 

38% van de leerlingen vindt de gebruikte filmpjes tijdens 

de gastles leerzaam. Het grootste deel (57%) is er 

neutraal over. 5% vindt de filmpjes niet leerzaam. Over 

het gebruik van de filmpjes zijn leerlingen niet 

eenduidig: sommigen willen meer filmpjes, terwijl 

anderen juist aangeven minder behoefte te hebben aan 

filmpjes. 

 

Ten aanzien van bovengenoemde resultaten worden 

geen significante verschillen gevonden tussen jongens 

en meisjes. Ook zien zijn er geen significante verschillen 

tussen leerlingen van het vmbo en die op havo/vwo. 

 

De leerlingen zijn tevreden over de gastles en 

beoordelen de gastles gemiddeld met het cijfer 7,3 

(range 1-10). Meisjes en leerlingen van het vmbo geven 

gemiddeld een 7,4, terwijl jongens en havo/vwo-

leerlingen gemiddeld een 7,2 geven (significant 

verschil). Leerlingen geven aan dat ze de docent, de 

goede en duidelijke uitleg, de leerzame informatie en de 

goede presentatie succespunten vinden.  

 

Op de vraag of leerlingen verbetersuggesties hebben, 

wordt o.a. het volgende geantwoord: 

• Minder herhaling (sommige leerlingen geven 

aan dat ze de gastles al een keer hebben 

gehad) 

• Meer interactie (bijvoorbeeld door leerlingen 

in groepjes iets te laten doen, of door 

leerlingen te betrekken die iets stiller zijn). 

 

Docenten 

Bijna alle docenten (25 van de 27) vinden de gastles 

leerzaam. Twee docenten zijn neutraal over de gastles. 

18 docenten vinden de manier waarop de gastdocent 

lesgaf goed, en 9 docenten vinden dit voldoende.  

 

Verder vinden bijna alle docenten dat de gastles goed of 

voldoende aansluit bij het niveau van de leerlingen (26 

van de 27 docenten). Eén docent vindt dat de gastles 

matig aansluit bij het niveau van de leerlingen. Deze 

docent keek mee met een vmbo-basis klas. Alle 

docenten vinden dat de gastles goed of voldoende 

aansluit bij de leefwereld van de leerlingen.  

 

19 van de 27 docenten vinden de gebruikte filmpjes 

goed. Vijf docenten zijn hier neutraal over. Op de vraag 

of docenten denken dat de leerlingen na de gastles 

(beter) weten wat een loverboy doet, antwoorden 26 

docenten ‘ja’ of ‘een beetje’. Wel denken alle docenten 

dat leerlingen dankzij de gastles (een beetje) beter 

weten wat ze moeten doen als ze te maken krijgen met 

een loverboy. Verder denken 20 docenten dat leerlingen 

beter weten wat sexting is. Vier docenten denken dat 

leerlingen dit een beetje beter weten, en één docent 

denkt van niet. Alle docenten denken dat leerlingen 

(een beetje) beter weten wat ze moeten doen als ze te 

maken krijgen met sexting. Kijkend naar grooming, dan 

denken 19 docenten dat leerlingen na de gastles beter 

weten wat dit is, vier docenten denken dat leerlingen 

het een beetje beter weten en één docent denkt van 

niet. 

 

Docenten geven de gastles gemiddeld een cijfer 8,0 

(range 6-10). Op de vraag wat ze goed vinden aan de 

gastles(docent), beantwoorden docenten dat de 

gastles(docent) goed inspeelt op de leefwereld van de 

leerlingen (o.a. wat betreft taalgebruik en voorbeelden). 

Ook is er veel interactie met de leerlingen, wordt er 

helder uitgelegd en zijn de praktijkvoorbeelden goed en 

actueel. 

 

Als verbetersuggesties benoemen docenten: 

• Gebruik van een andere (interactievere) 

werkvorm (bijvoorbeeld een doe-opdracht of 

een quiz/spel) 

• Gastles iets minder lang, of leerlingen 

tussendoor tijd geven om “uit te razen” 

(bijvoorbeeld meer pauze). 

• Een up-to-date filmpje (met actuele social 

media, zoals WhatsApp / Instagram (i.p.v. 

Facebook) 

• Betrek minder actieve leerlingen door zelf 

leerlingen aan te wijzen 
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3.4 Uitvoering 

Resultaten interviews gastdocenten 

 

Werving 

De gastlessen bestaan ongeveer tien jaar en worden 

gecoördineerd door het Jongeren Informatiepunt (JIP). 

Scholen worden actief benaderd met het aanbod, soms 

als gevolg van een incident op school. Ook wordt 

aandacht gevraagd voor de lessen via social media en 

vindt mond-tot-mondreclame plaats. Scholen nemen 

zelf ook vaak het initiatief. Sleutelfiguren zijn het JIP, 

MEE, de GGD, professionals en de gemeente. De 

gemeente is belangrijk bij het toekennen van subsidies 

aan scholen die de gastlessen willen inzetten.  

 

Er zijn enkele scholen (ongeveer tien) die de 

gastlessen al langer inzetten en jaarlijks laten 

terugkeren. De gastdocenten zijn tevreden over het 

aantal scholen dat ze bereiken en het grote aantal 

klassen per school. Er zijn echter nog altijd scholen die 

niet worden bereikt. In bijvoorbeeld de Achterhoek en 

de Midden-IJssel (behalve Apeldoorn en Epe) valt 

volgens de gastdocenten nog winst te behalen. Ook 

geeft een van de gastdocenten aan dat meer Mbo-

scholen benaderd zouden kunnen worden. Volgens de 

gastdocenten zijn de positieve verhalen die van 

deelnemers te horen zijn de grootste succesfactor bij de 

werving. Ook zijn deze gastlessen -vanwege de 

beschikbare subsidies in sommige gemeenten- voor 

scholen aantrekkelijk door de lage kosten.  

 

Organisatie 
Volgens de gastdocenten verloopt het contact met de 

scholen meestal goed. Enkel in uitzonderlijke gevallen is 

dit niet zo, bijvoorbeeld wanneer er een andere 

contactpersoon komt. Contactpersonen voor de 

gastdocenten zijn bijvoorbeeld de intern begeleider, een 

docent of een (con)rector. Het contact met de school 

gaat over zowel praktische als inhoudelijke zaken. 

Volgens de gastdocenten worden de praktische zaken 

als lokalen en benodigd materiaal (internet, laptop, 

beamer/digibord) goed geregeld door de scholen. Zo 

hebben de gastdocenten bij voorkeur geen tussenuren 

tussen de gastlessen, en worden de gastlessen zoveel 

mogelijk in dezelfde week of op dezelfde dag gepland. 

Het ideale aantal gastlessen per dag verschilt per 

gastdocent: de ene gastdocent geeft aan maximaal drie 

lessen per dag fijn te vinden, terwijl de andere 

gastdocent kiest tussen de vier en zes. Voordat de 

gastlessen worden gegeven, wordt er een intake 

gehouden. Hieruit volgt de behoefte van de school 

(versie gastlessen, welke onderwerpen). 

 

De gastdocenten geven aan dat ze het liefst zien dat de 

scholen het thema ook na de gastlessen aan bod laat 

komen. Sommige scholen bedden de gastlessen in in 

een bepaald programma, bijvoorbeeld een themaweek, 

of de gastles is onderdeel van een bepaald vak 

(bijvoorbeeld het vak ‘zelfredzaamheid’). Dit gebeurt 

echter niet altijd en is de keuze van de school. Daarnaast 

willen de gastdocenten ook graag dat er een docent, bij 

voorkeur de mentor, tijdens de gastles aanwezig is. Dit 

maakt de drempel voor leerlingen om gevoelige 

onderwerpen te bespreken met hun mentor kleiner. 

 

Uitvoering 

De gastdocenten voelen zich goed in staat om de 

gastlessen te geven, omdat ze het al vaker hebben 

gedaan. De ene gastdocent geeft de lessen al tien jaar, 

de ander doet dit ruim een jaar. Beide gastdocenten 

hebben veel ervaring in de praktijk en met het 

jongerenwerk. Zij geven aan dat een gastdocent kennis 

moet hebben van de thema’s, didactisch moet zijn 

onderlegd, het leuk moet vinden om met tieners in 

gesprek te gaan en om vragen te beantwoorden. Ook 

moet hij/zij zelfverzekerd voor een groep kunnen staan 

en orde kunnen houden. De inhoud van de lessen is in 

het verleden wel eens op papier gezet, maar deze 

beschrijvingen worden nu niet meer gebruikt. Nieuwe 

docenten krijgen een training voor professionals, en 

leren verder door mee te draaien tijdens gastlessen. 

 

De gastdocenten zijn tevreden over hoe de gastlessen 

zijn opgebouwd. Allereerst wordt ingegaan op sexting, 

daarna volgt de overstap naar grooming en tot slot 

loverboys. Eén gastdocent geeft aan dat ze het mooi 

vindt dat de thema’s tijdens de gastles bespreekbaar 

worden gemaakt. Ook vindt ze het goed dat wordt 

ingegaan op wie jongeren in hun omgeving kunnen 

benaderen bij vragen en/of problemen. De 

gastdocenten zijn tevreden over de doelgroep 

(tweedeklassers), omdat je de gastlessen preventief wil 

inzetten: de grootste groep slachtoffers bij 

loverboyproblematiek is 15 jaar. Deze leeftijd wil je voor 

zijn. Daarbij is de nieuwigheid van de brugklas weg en 

zijn klasgenoten al gewend aan elkaar. Eén gastdocent 

merkt op dat de gastlessen voor sommige leerlingen 

toch te vroeg zijn. Bij hen merk je dat ze totaal nog niet 

bezig zijn met seks en zich geen voorstelling kunnen 

maken bij de problematiek die aan de orde komt. 

 

Beide gastdocenten geven aan dat ze regelmatig 

contact hebben met de andere gastdocent over de 

inhoud van de les. Zo wordt geprobeerd om in te spelen 

op nieuw materiaal en nieuwe ontwikkelingen. Contact 

gebeurt op verschillende manieren, soms face-to-face, 

maar ook per e-mail, telefonisch of via WhatsApp. De 



 

9 

 

gastlessen worden aangepast aan het niveau van de 

leerlingen. Bij vmbo-leerlingen wordt een extra pauze 

ingelast en wordt meer geïnteracteerd met de 

leerlingen. 

 

De gastdocenten zelf zijn zeer tevreden over de 

gastlessen Loverboys, social media en internet en geven 

de gastlessen de cijfers 8,0 en 8,5. 

 

 

Succes- en verbeterpunten 

Vaak volgt een mondeling evaluatiemoment met de 

school. Vooralsnog is de reactie volgens de 

gastdocenten altijd positief. Het is ook voorgekomen 

dat naar aanleiding van de gastles, een slachtoffer 

boven tafel kwam, hiermee krijg je direct resultaat. De 

gastdocenten vinden de interactie tijdens de gastles en 

de praktijkvoorbeelden die aan bod komen 

succesfactoren. Er is veel vrijheid voor vragen vanuit 

leerlingen. Als verbeterpunt noemen ze het actualiseren 

van de filmpjes. Daarnaast kan volgens de gastdocenten 

ook worden gekeken naar andere werkvormen, waarbij 

leerlingen zelf meer aan het werk gezet worden. 

 

Resultaten interviews schoolcoördinatoren 

 

Werving 

De vier schoolcoördinatoren geven aan dat zij de 

gastlessen al meerdere jaren op hun school laten 

verzorgen. Meestal kwamen ze voor het eerst in 

aanraking met de lessen via het JIP. Eén coördinator gaf 

aan dat het initiatief van de gastlessen vanuit de 

gemeente kwam, om zo in te zetten op de preventie van 

loverboyproblematiek. De meeste coördinatoren vinden 

dat het contact met MEE goed verloopt. Eén persoon 

geeft aan dat hij soms lang moet wachten op een reactie 

via mail, maar dat dit wel altijd goed komt. 

 

Sommige scholen deden al eerder iets aan de preventie 

van loverboys. Zo noemt een schoolcoördinator dat zij 

op school wel eens een interactief toneelstuk hebben 

ingezet over loverboyproblematiek. Een andere 

schoolcoördinator geeft aan dat ze naar aanleiding van 

de gastlessen zelf meer zijn doen met het thema. De 

school biedt nu een dag aan over social media. Een 

andere school bespreekt het thema binnen een apart 

vak ‘zelfredzaamheid’. 

 

Organisatie 

Alle schoolcoördinatoren geven aan dat het contact met 

MEE puur praktisch is. Mogelijk komt dit doordat de 

gastlessen al een aantal jaren worden gegeven. De 

scholen regelen de roostering, technische middelen, en 

zorgen voor een groep leerlingen (plus docent). Met 

uitzondering van de school waar de gastlessen een 

onderdeel zijn van het vak ‘zelfredzaamheid’, worden de 

gastlessen volgens de coördinatoren niet ingebed in een 

bepaald programma. Wel wordt genoemd dat ze 

proberen de mentor aanwezig te laten zijn. Daarnaast 

geven de scholen aan dat ze het thema in latere 

leergangen ook doorzetten. 

 

 

 

Uitvoering 

Sommige schoolcoördinatoren hebben zelf de 

gastlessen ook bijgewoond. Zij geven aan dat ze over 

het algemeen tevreden zijn en daarom de gastlessen 

blijven inzetten. Wel wordt aangegeven dat de 

interactie met de leerlingen verschilt tussen de 

gastdocenten. Ook wordt als tip teruggegeven dat bij de 

manier van lesgeven beter zou kunnen worden 

aangesloten bij de vmbo-basisklassen. Een voorbeeld is 

dat de leerlingen gevraagd wordt hun hand te laten 

opsteken bij open vragen, zodat meer structuur wordt 

geboden. Verder wordt aangekaart dat de inhoud van 

de gastles hetzelfde lijkt te blijven. Het zou mooi zijn als 

de gastlessen worden aangepast aan het nieuwe digitale 

tijdperk (bespreek geen Facebook, maar Instagram). 

 

De schoolcoördinatoren zijn tevreden over de inhoud, 

werkvorm en het gebruikte materiaal tijdens de gastles. 

Zij denken dat de gastlessen aansluiten bij het niveau en 

de leefwereld van de leerlingen. Wel wordt nog 

benadrukt dat het materiaal kan worden vernieuwd. 

Ook geeft een schoolcoördinator aan dat de leefwereld 

van de leerlingen ook verschilt. Bij sommigen sluit de 

gastles minder aan. Wellicht ligt dit aan de regio (de 

Achterhoek), aangezien veel kinderen daar mogelijk  

meer beschermd opgroeien. Ook geeft één school aan 

eraan te denken om de gastlessen al aan te bieden in de 

eerste klas, vanwege de problematiek die dan al 

voorbijkomt.  

 

De schoolcoördinator die nooit de gastlessen heeft 

bijgewoond, hoort wel positieve verhalen van collega’s. 

Hij geeft aan dat collega’s het interessant vinden en dat 

het goed aansluit bij de leerlingen. 

 

Schoolcoördinatoren denken dat de gastlessen de 

bewustwording onder leerlingen vergroot. Met de 

gastlessen hopen ze de leerlingen te bereiken die net op 

het randje zweven. De weerbaarheid van leerlingen kan 

enkel worden vergroot door herhaling van het thema. 

Schoolcoördinatoren verwachten dan ook wel dat de 

kennis blijft hangen, maar dat je het wel actief moet 

blijven benaderen. 
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De schoolcoördinatoren zijn tevreden over de 

gastlessen. Drie van de vier beoordelen de gastlessen 

met het cijfer 8,0. Eén geeft het cijfer 7,0.  

 

Succes- en verbeterpunten 

Succesfactoren die worden benoemd zijn de kundigheid 

van de gastdocenten en de voorbeelden die zij uit de 

dagelijkse praktijk halen. Als verbeterpunt benoemen 

schoolcoördinatoren het beter aansluiten bij de 

actualiteit. 

 

Resultaten observaties 
Uit de observaties komt naar voren dat beide 

gastdocenten ervaren professionals zijn, die het veld en 

de problematiek goed kennen. Zij zijn goed in staat om 

de leerlingen in hun eigen taal en op de juiste toon aan 

te spreken. Er is een respectvolle interactie tussen 

gastdocent en leerlingen. Met voorbeelden uit de 

praktijk (‘Laatst was er een meisje van 15 jaar uit 

Apeldoorn, dat…’) weten zij de aandacht van de 

leerlingen over het algemeen goed  vast te houden. Aan 

vmbo-klassen worden over het algemeen kortere 

gastlessen gegeven dan aan havo/vwo-klassen.  

 
Eén van de gastdocenten gebruikt de presentatie-

software Prezi (zie: https://prezi.com/ltsja44vhahz/geef-

loverboys-geen-kans-mijov-noord-

veluwe/?utm_campaign=share&utm_medium=copy) ter 

ondersteuning van de les, de andere doet dit niet. De 

lessen worden hoofdzakelijk ‘uit het hoofd’ gegeven, 

waarbij de docent inspeelt op vragen en reacties van de 

leerlingen. De docenten volgen hierbij wel een bepaalde 

lijn, zoals weergegeven in de Prezi, maar kunnen hier 

ook van afwijken, als daar aanleiding toe is.  

 

Doordat de gastdocenten veel vragen stellen aan de 

leerlingen, worden de leerlingen bij de les gehouden. 

Het aantal leerlingen dat hardop reageert (op vragen) is 

over het algemeen beperkt, het zijn vaak dezelfde 

leerlingen. De leerlingen lijken over het algemeen 

belangstellend en geïnteresseerd tijdens de gastles. 

Sommigen doen heel actief mee en laten van zich horen 

terwijl anderen rustig luisteren.  

 

Gedurende de les krijgen de leerlingen veel informatie, 

zeker als in de les alle drie de onderwerpen aan bod 

komen (loverboys, sexting en grooming). Het betreft 

zowel inhoudelijke informatie (bijvoorbeeld over hoe 

loverboys te werk gaan, dat onbekende mannen of 

jongens contact kunnen zoeken via internet/sociale 

media en wat het effect kan zijn als je een naaktfoto aan 

iemand stuurt), als ook aanwijzingen hoe leerlingen 

zichzelf weerbaar kunnen opstellen. Ook wordt aan de 

leerlingen verteld, wat ze moeten doen, als er iets 

vervelends is gebeurd. Hoe en waar ze hulp zouden 

kunnen vragen. 

 

De informatie die wordt gegeven betreft hoofdzakelijk 

mondelinge informatie, ondersteund door de film 

‘Mooiste chick van het web’ en/of ander kort 

filmmateriaal. Na de filmpjes wordt met de leerlingen 

nagepraat over wat ze hebben gezien. Er is geen 

materiaal (folder of kaartje o.i.d.) dat leerlingen na 

afloop meekrijgen, waarop zij dat wat ze hebben 

gehoord kunnen teruglezen (websites o.i.d.). De les is 

afgelopen als de bel gaat en de leerlingen zijn dan snel 

weg. Er is direct na de les meestal geen tijd om na te 

praten.  

3.5 Effect 

In Bijlage 5 zijn de resultaten weergegeven van de 

vragenlijsten die zijn ingevuld door vierde- en 

vijfdeklassers. Deze vragenlijst is ingezet om het effect 

van de gastlessen te onderzoeken. 

 

Let op: De vragenlijst voor de effectmeting is slechts op 

één school afgenomen en alleen ingevuld door 

leerlingen van 4 en 5 havo/vwo. Hierdoor zijn de 

uitkomsten niet representatief en dienen met de nodige 

voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. 

 

Van de vierde- en vijfdeklassers vindt bijna de helft 

(47%) het belangrijk dat op school aandacht wordt 

besteed aan loverboys. Nog méér leerlingen, namelijk 

63%, vinden het belangrijk dat de school aandacht 

besteedt aan sexting en 52% vindt het belangrijk dat 

aandacht wordt besteed aan grooming. 

 

Van de 83 vierde- en vijfdeklassers geeft de helft aan dat 

zij de gastles hebben gevolgd in de tweede klas. Een 

kwart weet het niet meer en ook een kwart zegt de les 

niet te hebben gevolgd. Het is echter niet na te gaan, of 

deze leerlingen de gastles daadwerkelijk niet hebben 

gehad, of dat zij het zich niet meer herinneren. 

 

39% van de vierde- en vijfdeklassers die zeggen de 

gastles te hebben gevolgd, vonden de gastles leerzaam. 

Bijna de helft is neutraal (46%). 

46% is van mening dat ze tijdens de gastles iets nieuws 

hebben geleerd. 29% zegt niets nieuws te hebben 

geleerd en 24% weet het niet meer. 

In onderstaande tabel is per onderwerp zichtbaar 

hoeveel procent van de vierde- en vijfdeklassers vindt 

dat ze door de gastles beter weten wat ze moeten doen 

als ze ermee te maken krijgen:

https://prezi.com/ltsja44vhahz/geef-loverboys-geen-kans-mijov-noord-veluwe/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/ltsja44vhahz/geef-loverboys-geen-kans-mijov-noord-veluwe/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
https://prezi.com/ltsja44vhahz/geef-loverboys-geen-kans-mijov-noord-veluwe/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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Tabel2: Effect gastlessen 
 

Weet nu wel beter wat jij/zij 

moet doen  

Weet niet beter wat hij/zij 

moet doen  

Weet het niet meer 

Loverboy 49% 19% 32% 

Sexting 37% 29% 34% 

Grooming 27% 34% 39% 

 
Het lijkt erop dat leerlingen die de gastlessen twee jaar geleden hebben gevolgd, vooral nog goed weten wat ze moeten 

doen als ze te maken krijgen met loverboyproblematiek. De helft weet nu beter ‘wat te doen’. Dit geldt iets minder voor 

sexting en grooming. Een aanzienlijk deel geeft echter aan zich niet meer te herinneren wat ze destijds gehoord hebben 

over ‘hoe te handelen’.
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4  Conclusies en 
aanbevelingen 

4.1 Conclusies 

 

Bereik 

1. De gastlessen Loverboys, social media en 

internet zijn in de eerste helft van 2018 op 

negen scholen voor VO in de regio Noord- en 

Oost-Gelderland gegeven. In het hele 

schooljaar 2017-2018 zijn de lessen op 

tenminste 13 scholen gegeven. Het betreft 

vooral scholen in de gemeente Apeldoorn en 

in de regio Achterhoek. In de eerste helft van 

2018 zijn ruim 1400 tweedeklassers bereikt, 

dat is ongeveer 14% van alle tweedeklassers in 

de regio. Werving gebeurt vooral via JIP, maar 

ook door GGD, MEE, gemeenten of door 

mond-tot-mondreclame. Veel scholen nemen 

de lessen elk jaar af, vaak gesubsidieerd door 

de gemeente. 

  

Waardering 

2. Zowel de leerlingen, de docenten als de 

coördinatoren van de scholen zijn positief over 

de gastlessen. Leerlingen krijgen (veel) nieuwe 

informatie en weten beter wat ze moeten 

doen als ze te maken krijgen met loverboys, 

sexting en/of grooming.  Ook de docenten 

vinden de gastlessen leerzaam en vinden dat 

de gastdocenten goed de aansluiting kunnen 

maken bij het niveau en de leefwereld van de 

leerlingen. 

 

Uitvoering 

3. Leerlingen krijgen tijdens de gastlessen veel 

informatie. Deze informatie wordt 

ondersteund door praktijkverhalen en 

filmmateriaal. De gastdocenten gaan tijdens 

de les met de leerlingen in gesprek door 

vragen te stellen. 

 

4. In de eerste helft van 2018 waren er twee 

gastdocenten betrokken bij deze gastlessen. 

Eén van hen doet dit al 10 jaar, de ander ruim 

een jaar. Er is geen draaiboek aanwezig, 

waarin de interventie is beschreven. In het 

verleden is wel een Prezi gemaakt en zijn de 

gastlessen kort beschreven. Hiervan wordt 

beperkt gebruik gemaakt. Gastdocenten 

geven de gastlessen naast hun werk in de 

praktijk, het is een neventaak. Zij leiden 

eventuele nieuwe gastdocenten ‘in de praktijk’ 

op.  

 

5. De gastlessen worden al jaren volgens 

eenzelfde stramien gegeven. Op sommige 

punten is de inhoud (van met name de 

filmpjes) niet meer actueel, ook is de 

informatieoverdracht weinig interactief.  Dit 

wordt zowel door de scholen als door de 

gastdocenten zelf benoemd. Het ontbreekt de 

gastdocenten aan tijd om de lessen goed aan 

de actualiteit aan te passen.  

 

6. Veel scholen zetten de gastlessen Loverboys, 

social media en internet al een aantal jaren in. 

Sommige scholen bedden deze lessen in in 

een reeks van lessen, een programma of een 

themaweek. Andere scholen doen dit niet.  

 

Effect 

7. Ongeveer de helft van de vierde- en 

vijfdeklassers kan zich herinneren de gastles in 

klas 2 te hebben gevolgd. Veertig procent van 

hen vond deze gastles leerzaam. Bijna de helft 

is neutraal. Een derde tot de helft van de 

leerlingen geeft aan dat ze nu beter weten wat 

ze moeten doen als ze te maken krijgen met 

grooming, sexting en loverboys.(De 

effectmeting is gebaseerd op een kleine groep 

(havo- en vwo) leerlingen van één school. We 

zien dat veel leerlingen zich de lessen niet 

meer herinneren. De resultaten van de 

effectmeting dienen daarom met de nodige 

voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd). 

4.2 Aanbevelingen 

De gastlessen Loverboys, social media en internet 

worden sinds tien jaar gegeven op meerdere scholen 

voor voortgezet onderwijs in de regio Noord- en Oost-

Gelderland. Het betreft met name scholen in de 

gemeente Apeldoorn en in de Achterhoek. De lessen 

worden gegeven door twee enthousiaste en deskundige 

professionals. Zowel leerlingen als docenten beoordelen 

de lessen positief en vinden de lessen leerzaam. 

De gastlessen zijn echter kwetsbaar, omdat er weinig 

gastdocenten bij betrokken zijn en er geen 

interventiebeschrijving is.  Om de gastlessen ook in de 
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toekomst te kunnen blijven aanbieden aan scholen is 

een professionaliseringsslag nodig.  

Daarom doen wij de volgende aanbevelingen: 

1. Maak binnen de ketenaanpak afspraken over 

wie de eigenaar van de interventie is. De 

eigenaar is verantwoordelijk voor 

doorontwikkeling, werving, uitvoering,  

evaluatie etc.  

2. Zorg voor een goede beschrijving van de 

interventie. Hiervoor kan het werkblad van het 

Centrum Gezond Leven (Rivm)  worden 

gebruikt, dat te vinden is op  

https://www.loketgezondleven.nl/leefstijlinter

venties/erkenningstraject/beoordeling-

interventies.  

3. Schrijf een handleiding, waarin de opzet en 

inhoud van de lessen goed worden uitgewerkt, 

maar ook de procedure ten aanzien van de 

werving van scholen, organisatie en evaluatie. 

Een handleiding is nodig om de interventie 

goed over te kunnen dragen aan nieuwe 

gastlesdocenten. Om een interventie in te 

kunnen dienen bij het CGL is het noodzakelijk 

om te beschikken over een handleiding.  

4. Actualiseer de gastlessen. Denk hierbij aan 

actuelere filmpjes en nieuwe (meer 

interactieve) werkvormen. 

5. Bied scholen behalve de gastlessen ook 

ondersteuning en advies aan om de gastlessen 

te laten inbedden in een programma, thema, 

lessenreeks o.i.d. Door inbedding in een groter 

geheel en herhaling van het onderwerp zal de 

effectiviteit van de interventie groter worden. 

6. Zet in op werving van scholen in de regio 

Noord- en Oost-Gelderland, waar de lessen nu 

nog niet worden aangeboden. Omdat de 

gemeenten in de Noord-Veluwe, de 

Achterhoek en de gemeente Apeldoorn de 

gastlessen subsidiëren is het logisch om in 

eerste instantie daar in te zetten op werving.  

7. Zorg voor uitbreiding van het aantal 

gastdocenten.

https://www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/erkenningstraject/beoordeling-interventies
https://www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/erkenningstraject/beoordeling-interventies
https://www.loketgezondleven.nl/leefstijlinterventies/erkenningstraject/beoordeling-interventies
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5. Bijlagen 
 

 

1.  Itemlijst interview gastdocenten  

2.  Itemlijst interview schoolcoördinatoren 

3.  Itemlijst observaties 

4.  Achtergrondkenmerken van de leerlingen en docenten 

5.  Waardering van de gastlessen (tabellen met resultaten)
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Bijlage 1: Itemlijst interview gastdocenten 
 

− Werving  

1. Hoe heb je de werving gedaan?  
o Via welke organisaties/partijen/sleutelfiguren? 
o Wat was de beste methode (bijv. mondeling, telefonisch, flyer, sociale media)? 
o Zijn er veel nieuwe scholen bij gekomen dit seizoen? 
o Zijn er veel scholen waar je jaarlijks terugkomt? 
o Zijn er scholen die stoppen?  Zo ja, weten jullie dan waarom? Wat zijn de redenen? 

 

2. Zijn er scholen die deze preventielessen op een andere manier (laten) verzorgen?  
o Door wie, welke methoden gebruiken ze (als je dat weet)? 

 

3. Zijn jullie tevreden met het aantal scholen dat jullie bereiken? 
o Wat zorgde voor succes in de werving?  
o Wat zou beter kunnen, wat zou je anders doen? 

 

− Organisatie  
4. Hoe verloopt het contact met een school? 

o Met welke functionarissen hebben jullie meestal te maken (docent, IB-er, (con)rector, etc).  
o Waar gaat het dan over? Praktische zaken of ook de inhoud? 

 

5. Worden de gastlessen ingebed in een bepaald programma (bijv. ‘ topweek’, mediawijsheid)? 
o Vragen jullie hier actief naar? 

 

6. Hoe verloopt de organisatie binnen de scholen over het algemeen?  
o Welke randvoorwaarden zijn van toepassing bij het organiseren van de gastlessen? Denk aan het inpassen in 

de roosters, vrij maken van lokalen, beschikbaar hebben van apparatuur/digiborden etc.  

o Wat heb je nodig om de werving en uitvoering van de bijeenkomst goed uit te voeren? (bijv. draagvlak, 
netwerk, middelen, faciliteiten) 
 

7. Wat vind je over het algemeen van de communicatie tussen jou en de school? 
o Wat zijn verbeterpunten? Koppel je dit terug met de school? Wordt er iets mee gedaan? 

 
8. In hoeverre wordt er samengewerkt met gemeenten of andere partijen?  

o Hoe verloopt die samenwerking? 

 

− Uitvoering 
9. Hoe lang geef je deze lessen al? 

o Hoeveel lessen geef je op een dag (per school)? 
o Heb je voorkeur voor een dag of tijdstip waarop je de lessen geeft? 
o Is de duur van de lessen goed? 
o Vind je het in de loop van de jaren moeilijker of gemakkelijker om de lessen te geven?  

 

10. Voel je je in staat om de bijeenkomst uit te voeren?  
o Heb je over het algemeen voldoende tijd voor voorbereiding en uitvoering? 
o Welke vaardigheden en kennis heb je nodig voor het geven van de gastlessen? 
o Voel je je voldoende getraind?  
o Heb je voldoende ervaring?  
o Wat mis je? 

 

11. Is er overleg met de andere gastdocenten?  
o Hoe verloop dat overleg (hoe vaak, face-to-face of per email, leren jullie van elkaar, worden afspraken 

vastgelegd/genotuleerd? 
 

12. Hoe groot is de groepsgrootte meestal?  
o Wat vind je hiervan?  
o Wat is ideaal? 

 



 

16 

 

13. Hoe zijn de lessen opgebouwd?  
o Bevalt dit?  
o Vinden wijzigingen plaats in de tijd, of bijvoorbeeld afhankelijk van de regio, het niveau van de leerlingen, of 

de vragen die naar boven komen (of maatschappelijke ontwikkelingen)? 
o Welke werkvormen hanteer je tijdens het lesgeven? Verschilt dit tussen klassen/niveaus? 
o Hoe geschikt vind je de materialen die worden gebruikt tijdens de les? 

 
14. Staat de inhoud van de lessen beschreven? 

o Zijn doelen beschreven? 
o Zijn de lessen gemakkelijk ‘overdraagbaar’ naar nieuwe docenten? Waarom wel/niet? 

 
15. Waarom kiezen jullie voor deze doelgroep (meestal tweedeklassers)? 

o Sluiten de lessen aan bij de leefwereld van de leerlingen? 
o Sluiten de lessen aan bij het niveau van de leerlingen?  

 
16. Weet je wat deze bijeenkomst heeft opgeleverd?  

o Hoor je dat terug, of vraag je dat actief na? 
o Denk je dat de leerlingen nieuwe dingen leren? 
o Denk je dat de leerlingen weerbaarder worden? 

 
17. Is er meestal ook iemand van de school aanwezig tijdens de les? Wie?  

o Hoe bevalt dat? Heb je hier iets aan of juist niet?  
o Wat zou je kiezen als je hierin kon sturen? 

 
18. Als je kijkt naar de toekomst, hoe zie je de gastlessen dan?  

o Op dezelfde manier doorgaan, of aanpassen aan de actualiteit, of …… 

 

19. Als je een totaalcijfer voor deze bijeenkomst moet geven op een schaal van 1-10, wat voor cijfer geef je dan? 
o Wat vind je een sterk punt (succesfactor) van de bijeenkomst? 
o Wat vind je een verbeterpunt (faalfactor) van de bijeenkomst? 

 
20. Dan zijn we nu aan het einde gekomen van mijn vragen. Heb je zelf nog tips of opmerkingen voor ons, of zijn er nog 

dingen die je kwijt wilt? 
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Bijlage 2: Itemlijst interview schoolcoördinatoren 
 

− Werving  

1. Hoe is uw school in contact gekomen met deze preventielessen van MEE? 

o Heeft u een intake gehad met iemand van MEE? Zo ja, hoe tevreden was u hiermee? 

o Hoe verloopt de samenwerking met MEE? 

 

2. Worden deze gastlessen al lang gegeven?  

o Heeft uw school in het verleden ook andere preventieprogramma’s/lessen ingezet over dit onderwerp? Zo 

ja, welke? 

 

3. Heeft u ook wel eens contact/afstemming met andere scholen over deze lessen of over andere gebruikte methoden? 

 

− Organisatie  

4. Hoe verloopt het contact met de gastdocent?  

o Over welke onderwerpen houden jullie contact? (Praktische zaken, zoals de datum of ook de inhoud?)  

o Bent u tevreden over de manier waarop dit contact verloopt en afspraken worden gemaakt? 

 

5. Worden de gastlessen ingebed in een bepaald programma (bijv. ‘ topweek’, mediawijsheid)? 

o Wordt het thema van de gastlessen ook opgenomen in de reguliere lessen (bij. maatschappijleer, 

mentorles)? 

o Komt het thema van de gastlessen ook in volgende schooljaren aan de orde? 

 

6. Hoe verloopt de organisatie van de gastlessen binnen uw school over het algemeen?  

o Welke randvoorwaarden zijn van toepassing bij het organiseren van de gastlessen? Denk aan het inpassen in 

de roosters, vrij maken van lokalen, beschikbaar hebben van apparatuur/digiborden etc.  

o In hoeverre werd dit jaar voldaan aan deze randvoorwaarden? 

 

− Uitvoering 

7. Heeft u zelf weleens bij de gastlessen gezeten? 

o (Indien nee: Hoort u terug van docenten of leerlingen hoe zij de gastlessen ervaren?) 

o (Indien nee: ga door naar laatste vraag vragenlijst) 

 

8. Wat vindt u van de inhoud van de gastles? 

o Wat vond u goed? 

o Wat vond u minder goed? 

 

9. Wat vindt u van de werkwijze die de gastdocent gebruikt bij de gastles? 

o Waarom wel / niet goed? 

 

10. Hoe geschikt vond u de materialen die zijn gebruikt tijdens de gastles?  

o Waarom wel of niet? 

 

11. Sluit de gastles goed aan bij het niveau van de leerlingen ? 

o Waarom wel / niet? 

 

12. Sluit de gastles goed aan bij de leefwereld van de leerlingen? 

o Waarom wel / niet? 

 

13. In hoeverre heeft deze gastles volgens u iets opgeleverd bij leerlingen?  

o Denkt u dat de leerlingen tijdens de gastles nieuwe dingen leren? 

o Denkt u dat de gastles leerlingen (meer) weerbaar  maakt tegen loverboys en misbruik via het 

internet/sociale media? 
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o Denkt u dat dat wat de leerlingen geleerd hebben blijft hangen en ze het na bijvoorbeeld twee jaar nog 

weten? 

o Hoort u dat terug, of vraagt u dat actief na? 

 

14. Als je een totaalcijfer voor deze gastlessen moet geven op een schaal van 1-10, wat voor cijfer geef je dan? 

o Wat vindt u een sterk punt (succesfactor) van de gastles? 

o Wat vindt u een verbeterpunt (faalfactor) van de gastles? 

 

15. Dan zijn we nu aan het einde gekomen van mijn vragen. Heb je zelf nog tips of opmerkingen voor ons, of zijn er nog 

dingen die je kwijt wilt? 
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Bijlage 3: Itemlijst observaties  
 

 Vraag Kruis aan of vul in 

1 Naam school  
 
 

2 Leerjaar leerlingen □ 1 e         □ 3 e 
□ 2 e         □ 4e 
 

3 Niveau leerlingen □ praktijkonderwijs         □ vmbo-gl/tl, mavo 
□ vmbo-basis                     □ havo 
□ vmbo-kader                   □ vwo        
         

4 Aantal leerlingen in de klas  
………………………………………………………………. 

5 Beschikbare ruimte in het lokaal □ goed   □ voldoende   □ matig   □ slecht 
 

6 Ingeplande tijdsduur voor de les  
………………………………………………………………… 

7 Daadwerkelijke tijdsduur van de les ………………………………………………………………… 
 

8 Wie is er naast te leerlingen nog meer aanwezig? □ docent                               □ conciërge 
□ mentor                              □ niemand 
□ IB-er                                   □ anders …………………….. 
 

9 Is de extra persoon naast de leerlingen tussendoor 
gewisseld? 
Indien ja, in wie? 

□ ja                                          □ nee 
 
□ docent                               □ conciërge 
□ mentor                              □ niemand 
□ IB-er                                   □ anders …………………….. 
 

10 Was de gastdocent goed voorbereid op het 
moment dat de les begon? (stond alles klaar, etc.) 

□ ja                                          □ nee 
□ een beetje             
 

11 Hoe is de sfeer in de klas? □ rustig                                  □ onrustig   
□ oplettend                         □ afgeleid 
□ lacherig                             □ anders, …………………… 
 

12 Hoe lijkt de klik tussen de leerlingen en de 
gastdocent? 

□ goed      □ voldoende      □ matig      □ slecht 
 

13 Welke manier van lesgeven wordt gehanteerd? □ interactief                      □ klassiek 
 

14 Indien interactief: welke werkvormen worden 
gehanteerd? 

□ rollenspel                       □ discussiegroepjes 
                                               □ anders, …………………… 
 

15 Hoe reageren de leerlingen op de gastdocent? □ belangstellend                   □ ongeïnteresseerd 
□ actief / participerend      □  negerend    
 

 

16 Hoe gaat de gastdocent met de leerlingen om? □ professioneel                 □ kinderachtig   
□ joviaal                                □ juiste toon 
                                                 □ anders, …………………… 
 

17 Beschikt de gastdocent over de juiste 
vaardigheden om gastles te geven? 

□ ja                                         □ nee 
□ een beetje             
 

18 Beschikt de gastdocent over de juiste kennis om 
gastles te geven? 

□ ja                                        □ nee 
□ een beetje             
 

19 Hebben de docenten aandacht voor de 
gastdocent? 

□ ja                                       □ nee 
□ een beetje                     □ n.v.t.  
 



 

20 

 

20 Zijn de docenten actief betrokken bij de gastles? □ ja                                       □ nee 
□ een beetje                     □ n.v.t.  
 

21 Hoe lijken de leerlingen de les en de materialen n 
die gebruikt worden te waarderen (filmpjes, 
voorbeelden etc)? 

□ goed     □ voldoende     □ matig     □ slecht 
 

22 Houdt de gastdocent zich aan de opzet van de les? □ ja                                        □ nee 
□ een beetje             
 

23 Welke onderwerpen komen aan bod? □ loverboys                         □ sexting 
□ grooming                         □ anders, ……………………. 
 

24 Lijken de leerlingen nu (beter) te weten wat een 
loverboy is? 
 

□ ja                                          □ nee 
□ een beetje                        □ geen verandering 

25 Lijken de leerlingen nu (beter) te weten wat sexting 
is? 
 

□ ja                                          □ nee 
□ een beetje                        □ geen verandering 
□ n.v.t.  
 

26 Lijken de leerlingen nu (beter) te weten wat 
grooming is? 
 

□ ja                                           □ nee 
□ een beetje                         □ geen verandering 
□ n.v.t. 
 

27 Geeft de gastdocent voldoende ruimte voor 
vragen? 

□ ja                                         □ nee 
□ een beetje             
 

28 Wat was goed aan de gastles en/of gastdocent?  
………………………………………………………………… 
 

29 Wat zijn verbetersuggesties voor de gastles en/of 
gastdocent? 

 
………………………………………………………………… 
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Bijlage 4: Achtergrondkenmerken van de leerlingen en 
docenten  
 

Leerlingen die de gastles tijdens de evaluatie hebben gevolgd: 
N=683 % 

Geslacht1 

 Jongen 

 Meisje 

 

52 

48 

School1 

 Isala College Almende 

 Gerrit Komrij College 

 Marianum  

 Nuborgh College Veluvine 

                    RSG Noord- en Oost-Veluwe 

                    Schaersvoorde College 

 

16 

38 

25 

8 

8 

7 

Leerjaar2 

 Eerste klas 

                    Tweede klas 

 Derde klas 

 Vierde klas 

 

0 

99 

<1 

<1 

Niveau2 

 Praktijkonderwijs 

                    Vmbo-basis 

 Vmbo-kader 

 Vmbo-gl/tl, mavo 

                    Mavo/havo 

                    Havo/vwo 

                    Havo 

                    Vwo  

 

0 

8 

13 

25 

0 

9 

28 

17 
1 Van 2 leerlingen ontbreekt het antwoord. 
2 Van 1 leerling ontbreekt het antwoord. 
 
 
 

Leerlingen die tijdens de evaluatie ±2 jaar geleden de gastles hebben gevolgd: 
N=83 % 

Leerjaar 

 Vierde klas 

 Vijfde klas 

 

61 

38 

Niveau 

 Praktijkonderwijs 

                    Vmbo-basis 

 Vmbo-kader 

 Vmbo-gl/tl, mavo 

 Havo 

 Vwo 

 

0 

0 

0 

0 

30 

70 
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Docenten: 
N=27 Aantallen 

School 

 Isala College Almende 

 Gerrit Komrij College 

 Marianum  

 Nuborgh College Veluvine 

                    RSG Noord- en Oost-Veluwe 

                    Schaersvoorde College 

 

5 

13 

2 

2 

2 

3 

Functie 

 Docent 

                    Mentor 

 Onderwijsassistent 

 

14 

11 

2 

Leerjaar leerlingen die de gastles hebben gevolgd 

 Eerste klas 

                    Tweede klas 

 Derde klas 

 Vierde klas 

 

0 

27 

0 

0 

Niveau leerlingen die de gastles hebben gevolgd 

 Praktijkonderwijs 

 Vmbo-basis 

 Vmbo-kader 

 Vmbo-gl/tl, mavo 

 Mavo/havo 

 Havo/vwo 

 Havo 

 Vwo 

 

1 

3 

9 

4 

1 

3 

5 

1 
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Bijlage 5: Waardering van de gastlessen (tabellen met resultaten) 
Leerlingen tijdens de gastles: 

N=683 % 

Wat vond jij van de gastles? 2 

 Leerzaam 

 Neutraal 

 Niet leerzaam 

 

49 

48 

3 

Wat vond jij van de gastlesdocent? 2 

 Goed 

 Voldoende 

 Matig 

 Slecht 

 

51 

43 

6 

<1 

Weet jij nu (beter) wat een loverboy doet? 3 

 Ja 

 Een beetje 

 Nee 

 Geen verandering 

 

56 

28 

2 

15 

Weet jij nu (beter) wat je moet doen als je te maken krijgt met een loverboy?1 

 Ja 

 Een beetje 

 Nee 

 Geen verandering 

 

61 

24 

2 

13 

Wat vond je van de filmp(jes)? 4 

 Leerzaam 

 Neutraal 

 Niet leerzaam 

 

38 

57 

5 

Weet jij nu (beter) wat sexting is? 5 

 Ja 

 Een beetje 

 Nee 

 Geen verandering 

 

62 

26 

4 

9 

Weet jij nu (beter) wat je moet doen als je te maken krijgt met sexting? 5 

 Ja 

 Een beetje 

 Nee 

 Geen verandering 

 

61 

27 

5 

8 

Weet jij nu (beter) wat grooming is? 6 

 Ja 

 Een beetje 

 Nee 

 Geen verandering 

 

63 

23 

9 

5 

Weet jij nu (beter) wat je moet doen als je te maken krijgt met grooming? 7 

 Ja 

 Een beetje 

 Nee 

 Geen verandering 

 

56 

26 

10 

8 

Rapportcijfer (1-10) 8 7,3 

 
1 Van 1 leerling ontbreekt het antwoord 
2 Van 2 leerlingen ontbreekt het antwoord. 
3 Van 3 leerlingen ontbreekt het antwoord. 
4 Van 43 leerlingen ontbreekt het antwoord. 
5 Van 170 leerlingen ontbreekt het antwoord; een (groot) deel hiervan heeft mogelijk de vraag niet gehad, i.v.m. de verkorte gastles.  
6 Van 195 leerlingen ontbreekt het antwoord; een (groot) deel hiervan heeft mogelijk de vraag niet gehad, i.v.m. de verkorte gastles.  
7 Van 198 leerlingen ontbreekt het antwoord; een (groot) deel hiervan heeft mogelijk de vraag niet gehad, i.v.m. de verkorte gastles. 
8 Van 10 leerlingen ontbreekt het antwoord. 
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Docenten tijdens de gastles: 

N=27 Aantal 

Wat vond u van de inhoud van de gastles?  

 Leerzaam 

 Neutraal 

 Niet leerzaam 

 

25 

2 

0 

Wat vond u van de manier waarop de gastlesdocent lesgaf?  

 Goed 

 Voldoende 

 Matig 

 Slecht 

 

18 

9 

0 

0 

In hoeverre vindt u dat de gastles aansluit bij het niveau van de leerlingen?  

 Goed 

 Voldoende 

 Matig 

 Slecht 

 

16 

10 

1 

0 

In hoeverre vindt u dat de gastles aansluit bij de leefwereld van de leerlingen? 

 Goed 

 Voldoende 

 Matig 

 Slecht 

 

15 

12 

0 

0 

Denkt u dat leerlingen nu (beter) weten wat een loverboy is? 

 Ja 

 Een beetje 

 Nee 

 Geen verandering 

 

23 

3 

0 

1 

Denkt u dat leerlingen nu beter weten wat ze moeten doen, als zij te maken 

krijgen met een loverboy? 

 Ja 

 Een beetje 

 Nee 

 Geen verandering 

 

 

19 

8 

0 

0 

Wat vond u van de filmp(jes)? 2 

 Leerzaam 

 Neutraal 

 Niet leerzaam 

 

19 

5 

0 

Denkt u dat leerlingen nu (beter) weten wat sexting is? 1  

 Ja 

 Een beetje 

 Nee 

 Geen verandering 

 

20 

4 

1 

0 

Denkt u dat leerlingen nu (beter) weten wat ze moeten doen, als zij te maken 

krijgen met sexting? 1 

 Ja 

 Een beetje 

 Nee 

 Geen verandering 

 

20 

5 

0 

0 

Denkt u dat leerlingen nu (beter) weten wat grooming is? 2 

 Ja 

 Een beetje 

 Nee 

 Geen verandering 

 

19 

4 

1 

0 
1 Van 2 docenten ontbreekt het antwoord. Mogelijk hebben zij de korte gastles gevolgd. 
2 Van 3 docenten ontbreekt het antwoord. Mogelijk hebben zij de korte gastles gevolgd. 
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Denkt u dat leerlingen nu (beter) weten wat ze moeten doen, als zij te 

maken krijgen met grooming? 2 

 Ja 

 Een beetje 

 Nee 

 Geen verandering 

 

 

19 

5 

0 

0 

Rapportcijfer (1-10) 1 8,0 
2 Van 2 docenten ontbreekt het antwoord. 
 

Leerlingen ±2 jaar na de gastles (effectmeting) 

N=83 % 

Vind je het belangrijk dat er op school aandacht wordt besteed aan 

loverboys? 

 Ja 

 Neutraal 

 Nee 

 

 

47 

43 

10 

Vind je het belangrijk dat er op school aandacht wordt besteed aan sexting 

(Sexting is het versturen van seksueel getinte berichten en foto’s via 

internet/social media) 

 Ja 

 Neutraal 

 Nee 

 

 

 

63 

28 

10 

Vind je het belangrijk dat er op school aandacht wordt besteed aan grooming 

(Grooming is digitaal kinderlokken)? 

 Ja 

 Neutraal 

 Nee 

 

 

52 

35 

13 

Heb jij in de tweede klas de gastles gehad? 

 Ja 

 Nee 

 Weet ik niet meer 

 

49 

25 

26 

Hoe kijk jij terug op die gastles? 1 

 Leerzaam 

 Neutraal 

 Niet leerzaam 

 

39 

46 

15 

Heb jij tijdens die gastles nieuwe dingen geleerd? 1 

 Ja 

 Nee 

 Weet ik niet meer 

 

46 

29 

24 

Weet jij door de gastles (beter) wat je moet doen als je te maken krijgt met 

loverboys? 1 

 Ja 

 Nee 

 Weet ik niet meer 

 

 

49 

19 

32 

Weet jij door de gastles (beter) wat je moet doen als je te maken krijgt met 

sexting? 1 

 Ja 

 Nee 

 Weet ik niet meer 

 

 

37 

29 

34 

Weet jij door de gastles (beter) wat je moet doen als je te maken krijgt met 

grooming? 1 

 Ja 

 Nee 

 Weet ik niet meer 

 

 

27 

34 

39 

1 Deze vragen zijn alleen ingevuld door de leerlingen die de gastles hebben gevolgd in de tweede klas (N=41)  
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Beleidsmakers in de Volksgezondheid staan voor de lastige opdracht om bij afnemende financiële 

ruimte antwoorden te vinden voor toenemende gezondheidsproblemen onder de bevolking. Dat vraagt 

om ingrijpende en verantwoorde keuzes. 

 

Het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid is specialist in het verkrijgen van praktische informatie over 

interventies in de publieke gezondheid. Het Evaluatiebureau biedt beleidsmakers handvatten waarmee 

zij ingrijpende keuzes op verantwoorde wijze kunnen maken. Dat doen we in alle gevallen praktisch, 

verbazingwekkend betaalbaar, en met academisch gestoelde kennis. Zo maken we beleidsmakers 

sterker. 

 

Evaluatiebureau Publieke Gezondheid 

Postbus 3 

7200 AA Zutphen 

088 - 443 37 05 

info@evaluatiebureau.nl 

www.evaluatiebureau.nl 

 

Initiatief van: 
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