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“‘Peter,’ she asked, trying to speak firmly, ‘what are your exact feelings for me?’. 
‘Those of a devoted son, Wendy’. ‘I thought so,’ she said, and went and sat by 
herself at the extreme end of the room. ‘You are so queer,’ he said, frankly puzzled, 
‘and Tiger Lily is just the same. There is something she wants to be to me, but she 
says it is not my mother’. ‘No, indeed, it is not,’ Wendy replied with frightful 
emphasis.”  

J.M. Barrie, Peter Pan  

 

1.1 Introductie seksuele ontwikkeling van kinderen en adolescenten 

De transitie van kindertijd naar volwassenheid is een vaak turbulente periode die zich 
kenmerkt door (grote) cognitieve, biologische en sociale veranderingen (zie onder 
andere Ballato, 2012; Bosma & Koops, 2004; Papalia, Olds & Feldman, 2007). De 
hormonale veranderingen in de puberteit sluiten de kinderperiode af en luiden het 
begin in van de weg naar volwassenheid. Deze (soms hobbelige) weg gaat gepaard 
met de exploratie van talrijke nieuwe ervaringen en wordt de adolescentieperiode 
genoemd.  
 
Een belangrijke ontwikkeling in de adolescentieperiode is de seksuele ontwikkeling. 
Jongeren worden geslachtsrijp en worden zich bewust van hun eigen seksualiteit en 
seksuele oriëntatie1. Dit bewustzijn vormt een cruciaal aspect bij het vormen van het 
seksuele zelfbeeld2 en de seksuele identiteit3 (Papalia et al., 2007).  
 
Onderzoek naar seks(uele ontwikkeling) vindt zijn oorsprong in de negentiende eeuw 
waarin er een ommekeer plaatsvond in de manier waarop seksualiteit werd benaderd. 
Nadat eerst de seksuele ontwikkeling hoofdzakelijk vanuit een moreel standpunt 
werd bekeken, werden aan het einde van de negentiende eeuw zowel seksuele 
activiteiten als seksueel overdraagbare aandoeningen steeds vaker het punt van 
wetenschappelijke aandacht (Bullough, 1998). Eén van de eerste grote 
wetenschappelijke onderzoeken naar seksualiteit staat op naam van de Amerikaanse 
bioloog Alfred C. Kinsey. Vanaf 1941 tot aan zijn dood in 1956 verzamelde Kinsey 
meer dan 18000 interviews, waarvan hij zelf meer dan 8000 deelnemers interviewde. 
Kinsey was de eerste onderzoeker die het (fysieke) seksuele gedrag van mensen 
uitvoerig en objectief probeerde te beschrijven (Bullough, 1998; Drucker, 2012; 

                                                           

1 Definitie seksuele oriëntatie: “focus of consistent sexual, romatic and affectionate interest, either 
heterosexual, homosexual, or bisexual” (Papalia, Olds & Feldman, 2007, pp 443). 

2  Het seksuele zelfbeeld heeft betrekking op schuld en schaamte gevoelens ten opzichte van seksualiteit 
(gevoelens en gedragingen), het belang en het plezier dat iemand hecht aan seks en zijn eigen 
lichaamsbeleving (zie onder andere De Graaf, Kruier, Van Acker & Mijer, 2012).  

3  De term ‘seksuele identiteit’ laat zich moeilijk eenduidig en bondig definiëren. Begrippen als seksuele 
orëntatie, zelfbewustzijn, zelfwaardering, sexuele exploratie en genderrollen komen als vanzelfsprekend 
naar voren. Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit (FWOS) definieert de seksuele identiteit 
als volgt: seksuele identeit verwijst zowel naar een proces waarin een seksuele oriëntatie ontwikkeld wordt 
als ook naar de constructie van een genderidentiteit. Genderidentiteit is niet een vaststaand gegeven maar 
contextueel en dynamisch van aard (FWOS, 2011). 

http://www.goodreads.com/author/show/5255014.J_M_Barrie
http://www.goodreads.com/work/quotes/1964962
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Goldstein, 2010). Met zijn wetenschappelijk publicaties en ideeën over seksualiteit 
maakte Albert Kinsey Amerika en de rest van de wereld, na aanvankelijk veel 
weerstand te hebben ondervonden, bewust van de belangrijke rol die seksualiteit in 
een mensenleven speelt (zie onder andere Bullough, 1998, 2006; Drucker, 2012; 
McCabe, Hughus, Bostwick, Morales & Boyd, 2012).  

1.1.1 Onderzoek naar de seksuele ontwikkeling 

Sinds de Kinsey interviews is het onderzoek naar seksueel gedrag in zwang geraakt. 
Het taboe dat omtrent dit onderwerp heerste lijkt steeds meer te verdwijnen. Vandaag 
de dag worden de meest uiteenlopende onderwerpen rondom seksualiteit uitgebreid 
bestudeerd. Ondanks de verscheidenheid wat betreft de onderwerpen zijn het over 
het algemeen zowel de fysieke seksuele activiteiten als de bijhorende 
risicogedragingen die de centrale thema’s vormen binnen het onderzoeksveld naar de 
seksuele ontwikkeling van adolescenten.  

Seksuele ontwikkeling: méér dan (risicovol) fysiek seksueel gedrag. 

Bij de woorden ‘seksuele ontwikkeling’ denkt men doorgaans in de eerste instantie 
met name aan de fysieke seksuele gedragingen van jongeren. Hierbij staat de vraag op 
welke leeftijd voor de eerste keer de geslachtsgemeenschap plaatsvindt centraal 
(Russell, 2005; Tolman, 2002). De zogenaamde seksuele carrière is een opeenvolging 
van verschillende fysieke gedragingen en start meestal met tongzoenen, gevolgd door 
het strelen boven de kleren, strelen onder de kleren, naakt vrijen (manuele en orale 
seks) en geslachtsgemeenschap (De Graaf, Meijer, Poelman & Vanwesenbeeck, 2005). 
Volgens de literatuur verloopt voor de meeste jongeren de seksuele carrière volgens 
een lineair traject waarbij naarmate jongeren naarmate ze ouder worden steeds 
intiemere seksuele gedragingen gaan vertonen (De Graaf, Vanwesenbeeck, Meijer, 
Meeus & Woertman, 2009). Wanneer er in onderzoek enkel naar de fysieke seksuele 
gedragingen van jongeren wordt gekeken wordt de minimum leeftijd van de 
onderzoekdeelnemers vastgesteld rond twaalf of dertien jaar (leeftijd middelbare 
school). Uit onderzoek is namelijk gebleken dat jongeren gemiddeld voor het eerst 
tongzoenen (begin seksuele carrière) rond 14,5 jaar (De Graaf et al., 2012).  
 
Naast de fysieke seksuele carrière wordt in onderzoek veelal gekeken naar de 
negatieve (risicovolle) aspecten van de seksuele ontwikkeling: er wordt onderzoek 
gedaan naar seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) of juist de preventie 
daarvan (condoomgebruik), seksueel grensoverschrijdend gedrag, ongewenste 
zwangerschappen en het (negatieve) effect van geslachtsgemeenschap op jonge 
leeftijd. Daarbij focust veel onderzoek zich op de Amerikaanse adolescenten populatie, 
waar het onderwerp seksualiteit over het algemeen aanzienlijk negatiever geladen is 
dan in de West-Europese landen (Russell, 2005; Crocket, Rafaelli & Moilanen, 2008; 
Santelli, Lindberg, Abma, McNeely & Resnick, 2000). De vraag is in welke mate 
bovenstaand risicogedrag (en de gevolgen daarvan) in Nederland voorkomt. Is dit 
risicovolle gedrag uitzonderlijk of niet? En hoe verhouden deze negatieve aspecten 
zich tot de positieve aspecten van seksueel gedrag? 
 
Helaas bestaat er weinig wetenschappelijke kennis over de positieve seksuele 
belevenissen van jongeren en adolescenten (Kuyper, De Wit & Wijsen, 2011). Eén van 
de weinige Nederlandse onderzoeken naar de positieve kanten van seks is het 
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onderzoek “De leukste seks ooit” (Kuyper et al., 2011). In deze studie (n=483) werd 
door middel van één uitgebreide open vraag de leukste fysieke seksuele ervaring van 
jongeren eenmalig op een kwalitatieve manier in kaart gebracht. De auteurs pleiten in 
hun slotconclusie voor een grotere steekproef (waarin ook jongeren jonger dan 15 
jaar deelnemen aan het onderzoek), waarbij de adolescenten over een langere tijd 
worden gevolgd. Deze conclusie komt overeen met de opvatting dat er meer aandacht 
besteed moet worden aan de positieve aspecten van de seksuele ontwikkeling en aan 
positieve ontwikkelingstrajecten waarbij de focus ligt op de individuele variabiliteit 
waarbij tevens de emotionele en psychosociale aspecten van seksualiteit aan bod 
komen (neem bijvoorbeeld Russell, 2005; Tolman, 2002; Tolman, Hirschman & 
Impett, 2005; O’Sullivan, 2005; Welsh, Haugen, Widman, Darling & Grello, 2005; 
Zimmer-Gembeck & Helfand, 2008; Crockett, Rafaelli & Moilanen, 2008, pp 385).  
 
De theorie van complexe dynamische systemen maakt het mogelijk het 
ontwikkelingsproces van seksualiteit in kaart te brengen als een complex, veranderlijk 
en individueel proces (zie Van Geert & Steenbeek, 2005; Steenbeek & Van Geert, 2007; 
Kunnen, 2012; Kunnen & Van Geert, 2012; Van Geert, 1994, 2003).  

1.1.2 De seksuele ontwikkeling als complex dynamisch systeem 

Een complex dynamisch systeem (Van Geert, 2008) kan worden gedefinieerd als een 
verzameling componenten die elkaar beïnvloeden. Voorbeelden van dergelijke 
componenten zijn verschillende emoties en cognities binnen een persoon, emoties en 
cognities binnen een persoon die in interactie is met een andere persoon et cetera, 
maar ook personen in een gezin of een schoolklas. Voorbeelden van beïnvloeding van 
de ene component door een andere zijn de invloed die een bepaalde cognitie, 
bijvoorbeeld een oordeel over hoe stom het handelen van iemand anders is, heeft op 
een bepaalde emotie, bijvoorbeeld boos worden. Boos worden heeft dan weer een 
invloed op andere emoties, of op belangen. Boosheid kan bijvoorbeeld de 
verbondenheid die je met een ander voelt verzwakken. Die onderlinge invloeden zijn 
echter vaak context-bepaald en veranderlijk. In de context van verliefdheid 
bijvoorbeeld kan boosheid de gevoelens van verbondenheid met de persoon op wie de 
adolescent verliefd is eerder gaan versterken dan verzwakken. Een eigenschap van 
het systeem van componenten die elkaar beïnvloeden is dat ze spontaan 
zelforganisatie laten zien. Dat wil zeggen, het geheel aan wederzijdse invloeden leidt 
niet tot chaos, maar juist tot een zekere mate van ordelijkheid. Beter gezegd, door de 
manier waarop al de componenten elkaar beïnvloeden beperken ze elkaars 
vrijheidsgraden, wat inhoudt dat ze zich min of meer coherent gaan gedragen. Dat 
spontaan ontstaan van coherent gedrag wordt ook wel het ontstaan van een 
attractortoestand genoemd. Een attractortoestand is dus een zichzelf in stand 
houdende toestand, waarvan de oorzaak ligt in het geheel aan interacties tussen alle 
componenten die bij die toestand betrokken zijn. In het geval van dit onderzoek, 
bijvoorbeeld, is verliefdheid die niet door de andere persoon wordt beantwoord een 
typische zich zelf in stand houdende attractor toestand, gekenmerkt door een 
bepaalde duur. Een relatie, waarbij twee adolescenten op elkaar verliefd zijn is een 
ander voorbeeld van een attractortoestand. Attractoren kunnen ook de vorm 
aannemen van cyclische processen, bijvoorbeeld een cyclus van aantrekking en 
afstoting tussen twee adolescenten. De oorzaak van het ontstaan, instandhouding en 
verdwijnen van een attractor toestand moet binnen een complex dynamisch systeem 
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niet primair worden gezocht in de invloed van externe factoren, maar in de manier 
waarop alle componenten die van belang zijn voor een bepaald systeem met elkaar en 
met eventuele externe factoren in interactie zijn. Complexe dynamische systemen 
vertonen binnen hun karakteristieke attractortoestanden ook een karakteristieke 
vorm van variabiliteit, dus van veranderlijkheid van dag tot dag of week tot week. Die 
variabiliteit is op zichzelf ook weer veranderlijk: soms is er sprake van sterke 
fluctuaties, dan weer van een hoge mate van stabiliteit met weinig veranderlijkheid 
van dag tot dag. 
 
Het dynamisch systeem perspectief is één van de meest geschikte benaderingen om 
inzicht te krijgen in de complexe dynamiek van interacties tussen jongeren (Ballato, 
2012). Seksuele (positieve) ontwikkelingstrajecten kunnen worden onderzocht vanuit 
het idee dat seksuele ontwikkeling een voorbeeld is van een complex dynamisch 
systeem. Met behulp van de dynamische systeemtheorie kan er een verklarend en 
methodologisch model worden gecreëerd waarin bijvoorbeeld dagelijkse 
zelfrapportages van adolescenten over hun ervaringen en gebeurtenissen (met 
betrekking tot seksualiteit) inzicht geven in de individuele korte- en langetermijn 
verandering van de seksuele ontwikkeling. Dit model richt zich op de beschrijving van 
veranderingsmechanismen en omvat alle mogelijke ontwikkelingstrajecten. Met 
andere woorden, het complex dynamisch systeemmodel kan zowel gezonde als de 
meer risicovolle (‘ongezonde’) ontwikkelingstrajecten bestuderen, alsmede seksuele 
minderheidstrajecten (Diamond & Savin-Williams, 2008). In onderzoek naar de 
seksuele ontwikkeling komen verschillende factoren en eigenschappen naar voren die 
eenvoudig in een dynamisch systeem model kunnen worden ondergebracht (zie 
bijvoorbeeld Friedman, 1992; Magnusson, 2001; Zillmann, 2000; Young & D'Arcy, 
2005; Tolman, Kim, Schooler & Sorsoli, 2007; Zani & Cicognani, 2006; Crockett, 
Raphaeli & Moilanen, 2008; Savin-Williams & Diamond, 2004). Volgens ons behelst de 
seksuele ontwikkeling namelijk meer dan alleen ‘van de eerste zoen tot de eerste keer 
het doen’. Gedachten, verlangens, dromen, emoties, representaties, verwachtingen en 
wensen met betrekking tot seksualiteit zijn onderdeel van en zijn van invloed op de 
seksuele ontwikkeling. Wanneer deze brede omschrijving van seksuele ontwikkeling 
wordt gehanteerd kan de minimum leeftijd van de onderzoeksdeelnemers naar 
beneden worden opgeschoven. Al op de basisschool hebben kinderen gedachten en 
meningen over diverse, aan seks gerelateerde onderwerpen zoals verliefd zijn of het 
hebben van verkering. Wat betekent het bijvoorbeeld voor een jongen om een meisje 
‘zijn vriendinnetje’ te mogen noemen? En wat houden complexe gevoelens zoals 
verliefdheid of liefdesverdriet eigenlijk in? 
 
In dit rapport wordt de dynamische systeem theorie gebruikt als startpunt voor het 
construeren van een conceptueel dynamisch model om de seksuele ontwikkeling van 
jongeren en adolescenten in kaart te brengen en te verklaren (zie hoofdstuk 2). 
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1.2 Het centrale onderzoeksdoel 

ZonMw4 en het FWOS5 gaven in een subsidiecall over de seksuele ontwikkeling aan 
dat de seksuele gezondheid van jongeren en adolescenten bevorderd dient te worden. 
Om dit te kunnen bewerkstelligen moeten de positieve kanten van seksualiteit meer 
worden belicht (Russell, 2005; O’Sullivan, 2005; Smiler, Ward, Caruthers & 
Merriwether, 2005). In juni 2008 hebben de onderzoekers een subsidieaanvraag 
ingediend naar aanleiding van deze subsidiecall: Programma Seksuele gezondheid van 
de jeugd in samenwerking met het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek 
Seksualiteit. Deze aanvraag werd gehonoreerd en het onderzoek, gefinancierd door 
FWOS, startte in april 2009. Met behulp van een begeleidingscommissie, bestaande uit 
vooraanstaande experts op het vakgebied seksualiteit (Prof. dr. W.T.A.M. Everaerd, 
Prof. dr. M. Du Bois-Reymond. Prof. dr. M. Timmermans, Dr. H.M.W. Bos en drs. M. 
Tanis-Nauta), en GGD-Groningen (F. De Groot, L. Top en M. Ter Harmsel) is het 
onderzoek van start gegaan. De begeleidingscommissie hield het oorspronkelijke doel 
van het onderzoek in de gaten en de leden gaven advies en commentaren op de gang 
van zaken. GGD-Groningen is voornamelijk ingezet om deelnemers te werven die mee 
konden doen aan het onderzoek.  
 
Ter bevordering van een ‘gezonde’ seksuele ontwikkeling is er een wetenschappelijk 
raamwerk nodig dat onderliggende mechanismen bestudeert die ten grondslag liggen 
aan een dergelijke seksuele ontwikkeling. Hierbij dienen niet alleen de zogenaamde 
distale oorzaken te worden onderzocht (zoals opvoedingsklimaat en sociaal 
economische status), maar moet de aandacht juist naar de proximale oorzaken gaan. 
Het zijn namelijk de proximale oorzaken, gebaseerd op de dagelijkse context van 
concrete gebeurtenissen en ervaringen (in ‘real-time’) van jongeren en andere 
belangrijke personen in hun omgeving, die van direct belang zijn voor praktijk- en 
gezondheidsinstellingen.  
 
Om te onderzoeken hoe seksueel gedrag zich binnen de dagelijkse context 
manifesteert, is procesonderzoek nodig. Een procesbenadering beschrijft wanneer en 
op welke manier jongeren elkaar beïnvloeden en geeft hiermee inzicht in individuele 
ontwikkelingspatronen. 
 
Het centrale doel dat de onderzoekers zich met deze rapportage hebben gesteld is om 

                                                           

4 ZonMw werkt aan de verbetering van preventie, zorg en gezondheid door onder meer het stimuleren en 
financieren van onderzoeken. Als schakel tussen maatschappij en wetenschap stimuleert ZonMw kennis- en 
vernieuwingsprojecten en de bruikbaarheid daarvan voor de praktijk. Haar belangrijkste opdrachtgevers en 
financiers zijn het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Organisatie 
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).  

5 FWOS staat voor Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit. De missie van het FWOS is het 
bevorderen van de seksueel-emotionele gezondheid, met name van kinderen en jeugdigen. De doelstelling 
van het FWOS is het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek van de seksualiteit, in het bijzonder de 
seksuele ontwikkeling van kinderen en jeugdigen, en de betekenis hiervan voor wetgeving, rechtspraak, 
opvoeding en maatschappelijk leven. 
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zowel een theoretische als empirische bijdrage te leveren aan het (pre)seksuele 
ontwikkelingsproces van kinderen en adolescenten (9 tot en met 22 jaar), waarbij de 
nadruk ligt op de ‘gezonde’ en (relatief) normale seksuele ontwikkeling in de brede 
zin van het woord. Kennis over het verloop van het ‘normale’ of ‘normatieve’ seksuele 
ontwikkelingsproces is belangrijk om vast te kunnen stellen wanneer er sprake is van 
een problematisch of risicovol ontwikkelingstraject en levert handvatten op om in te 
kunnen grijpen wanneer dat nodig is. 
 
In dit rapport wordt met behulp van twee studies het seksuele ontwikkelingsproces in 
kaart gebracht: een cross-sectionele vragenlijststudie (n=2022) en een longitudinale 
dagboekstudie (n=376) (zie hoofdstuk 3 voor een uitgebreide omschrijving van de 
deelnemers en de studies). De resultaten van de studies worden vergeleken met de 
resultaten van een ander grootschalig cross-sectioneel onderzoek: ‘Seks onder je 
25ste’ (2012). In 2005 deden De Graaf, Meijer, Poelman en Vanwesenbeek onderzoek 
naar de seksuele gezondheid van de jongeren in Nederland bij ongeveer 5000 
jongeren. De deelnemers vulden één keer een uitgebreide online vragenlijst in. Dit 
onderzoek is in 2012 herhaald bij bijna 8000 deelnemers (De Graaf, Kruier, Van Acker 
& Meijer, 2012).  
 
Het huidige onderzoek verschilt op zeven cruciale punten met eerder onderzoek naar 
de seksuele ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Ten eerste wordt er een 
bredere definitie van de seksuele ontwikkeling gehanteerd dan in de meeste 
onderzoeken gebruikelijk is. Onderzoek naar de seksule ontwikkeling focusen zich 
dikwijls de fysieke seksuele activiteiten en de bijhorende risicogedragingen. Wij leggen 
daarentegen een sterke nadruk op seksualiteit in de brede zin van het woord, dus als 
een verschijnsel dat ingekaderd is in het geheel van handelingen, belangen, emoties en 
motieven die kenmerkend zijn voor individuele jongeren. Ten tweede is er in het 
huidige onderzoek een theoretisch raamwerk geïntroduceerd dat diende als richtlijn 
bij het empirisch onderzoek: het Sexual Development Dynamic System model (SDDS-
model). Het SDDS-model omvat een beschrijvend raamwerk voor ontluikende 
seksualiteit, dat de seksuele ontwikkeling van kinderen en adolescenten, in de brede 
zin van het woord, omvat. Het model is gebaseerd op de theorie van complexe 
dynamische systemen en maakt gebruik van een dynamisch handelings model. De 
theorie van complexe dynamische systemen maakt het mogelijk het 
ontwikkelingsproces van seksualiteit in kaart te brengen als een complex, veranderlijk 
en individueel proces. Ten derde is een expliciet op het individuele 
ontwikkelingstraject gericht beeld van seksuele ontwikkeling geschetst. Denkende 
vanuit bovenbeschreven raamwerk hebben we geprobeerd in dit onderzoek het 
individuele, handelings- en proceskarakter van seksuele ontwikkeling te 
benadrukken. Als vierde is de minimum leeftijd van de jongste deelnemers omlaag 
gebracht van 12 naar 9 jaar (in vergelijking met het onderzoek ‘Seks onder je 25ste’). 
Ten vijfde is de seksualiteit van de Nederlandse jeugd niet alleen in kaart gebracht 
met behulp van een eenmalige (cross-sectionele) vragenlijst, maar zijn er tevens 
jongeren, in de dagboekstudie, over een langere periode gevolgd. Een zesde 
onderscheidend kenmerk is dat dit onderzoek naast kwantitatief ook kwalitatief van 
aard was en de deelnemers naast naast multiple-choice vragen tevens open vragen 
kregen voorgelegd. Als zevende en laatste punt is er in het huidige onderzoek gebruik 
gemaakt van andere analysemethoden dan gebruikelijk in seksualiteitsonderzoek, 
zoals Loess-curves en de Monte Carlo-methode. De Loess-techniek is een grafische 
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methode om een algemeen patroon in spreidingsdiagram te visualiseren door middel 
van een zogenaamde (best passende) geëgaliseerde curve, die de fluctuaties binnen 
het tijdsverloop kan weergeven. De Monte Carlo-methode is geschikt om relatief 
kleine groepen – vooral van belang voor het longitudinale onderzoeksgedeelte – te 
toetsen en kan rekening houden met de eigenaardigheden (zoals missende waarden) 
van een bepaalde dataset.  

1.3 Overzicht inhoud rapport  

In dit rapport wordt aan de hand van twee grootschalige studies de seksuele 
ontwikkeling van kinderen en adolescenten (9-22 jaar) in kaart gebracht.  
 
In hoofdstuk 2 wordt het theoretisch model dat ten grondslag ligt aan het onderzoek 
geïntroduceerd: het Sexual Development Dynamic Systems model (SDDS-model). Het  
 
SDDS-model omvat een beschrijvend raamwerk voor ontluikende seksualiteit, dat de 
seksuele ontwikkeling van kinderen adolescenten, in de brede zin van het woord, 
omvat. Eén voor één worden de verschillende factoren en eigenschappen van een 
complex dynamisch model met betrekking tot de seksuele ontwikkeling besproken.  
 
Hoofdstuk 3 beschrijft de twee studies: (1) de cross-sectionele studie en (2) de 
longitudinale dagboekstudie. De deelnemers, meetinstrumenten, procedure en 
analysemethoden worden in dit hoofdstuk besproken. 
 
De resultaten worden onderverdeeld in twee delen.  
 
In Deel I van de resultaten wordt gekeken welke plek seksualiteit inneemt in het 
dagelijkse leven van de jongeren. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan of onderwerpen met 
betrekking tot seksualiteit een grote rol spelen in vergelijking met bijvoorbeeld het 
hebben van vriendschappen of de dagelijkse beslommeringen van school? Verschilt de 
belangrijkheid van seksualiteit voor jongens en voor meisjes en verandert de 
interesse naar seksualiteit naarmate de adolescent ouder wordt? Hoofdstuk 5 
presenteert een dynamisch model van relatiestaten, zoals ‘niet verliefd-geen relatie’, 
‘verliefd’, ‘relatie’ of ‘uit’ in de vorm van een transitiemodel. In dit hoofdstuk worden 
de deelnemers van de cross-sectionele vragenlijsten ingedeeld in deze relatiestaten. 
Vragen die worden behandeld zijn bijvoorbeeld: hoe veel ervaring hebben de jongeren 
nu daadwerkelijk? En waar doen ze deze ervaring op?  
 
Deel II van dit rapport omvat de resultaten van de dagboeken. De seksualiteit van de 
jongeren wordt bekeken over tijd. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op datgene wat de 
jongeren qua seksualiteit in de brede zin van het woord wekelijks bezighoudt. Daarbij 
is gekeken hoe de relatiestaten van de jongeren veranderen over tijd, en wordt een 
gedetailleerd beeld geschetst van de diverse soorten trajecten die jongeren volgen in 
hun seksuele en relationele ontwikkelingsproces. In hoofdstuk 7 wordt 
grensoverschrijdend gedrag – een onderwerp dat volgens De Graaf et. al (2012) extra 
aandacht behoeft – uitgebreid beschreven. Komt grensoverschrijdend gedrag voor in 
de dagelijkse context? En op wat voor manier gaan jongeren hiermee om? 
 
Het rapport sluit af met een algemene conclusie (hoofdstuk 8). 
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2.1 Introductie theoretisch kader 

Begrippen als ‘seksualiteit’, ‘adolescentie’ of ‘jeugd’ verwijzen naar complexe 
verschijnselen. Om deze verschijnselen op een vruchtbare manier empirisch te 
kunnen onderzoeken is het van belang een theoretisch raamwerk te kiezen of te 
ontwerpen waarin deze verschijnselen worden beschreven en ingekaderd in een 
bredere context van psychologische processen en kenmerken. Een theoretisch 
raamwerk kunnen we omschrijven als een samenhangend geheel van begrippen en 
relaties tussen deze begrippen welke een bepaald verschijnsel – in dit geval de 
seksualiteit bij jongeren – beschrijft op een adequaat niveau van complexiteit en dit 
verschijnsel inkadert in een bredere theorie van menselijk gedrag. Het doel van een 
theoretisch raamwerk is om te dienen als richtlijn bij empirisch onderzoek en verdere 
theoretische verheldering van bepaalde verschijnselen. Een theoretisch raamwerk is 
in die zin een soort werkmodel van het verschijnsel, hier seksualiteit bij jongeren.  
 
Aangezien er bij complexe verschijnselen als seksualiteit bij jongeren niet altijd een 
algemeen aanvaard en algemeen gebruikt theoretisch raamwerk bestaat, is het 
volgens ons van belang om het ontwerp van een dergelijk theoretisch raamwerk als 
eerste doel van het onderzoek te stellen. Anderzijds is het mogelijk dat er vrij 
algemene theoretische raamwerken bestaan die bijvoorbeeld ten grondslag liggen aan 
bestaande en breed geciteerde onderzoeken naar het verschijnsel in kwestie, die zich 
kenmerken door specifieke, vaak impliciete theoretische keuzen die de nieuwe 
onderzoekers als te beperkt of niet geheel adequaat worden ervaren. Dit laatste was 
min of meer de situatie waarin de huidige onderzoekers zich bij aanvang van het hier 
gerapporteerde onderzoek bevonden. Het eerste doel dat de huidige onderzoekers 
zich dan ook stelden was een theoretisch raamwerk voor seksualiteit bij jongeren te 
ontwikkelen dat expliciet geworteld zou zijn in dynamische en procesmodellen van 
menselijk gedrag, en dat menselijk gedrag zou bekijken vanuit een handelings- of 
agent-perspectief. In een dergelijk theoretisch raamwerk ligt de nadruk ook sterk op 
het onderzoek van individuele processen – bijvoorbeeld individuele 
ontwikkelingstrajecten van seksualiteit – vanuit de theoretisch en empirisch 
onderbouwde overtuiging dat dergelijke processen vaak vrij idiosyncratisch zijn, en 
dat groepsgemiddelden vaak een vertekend beeld opleveren van de kenmerken en 
ontwikkelingstrajecten van de individuen die tot die groep behoren. Het theoretische 
raamwerk dat wij in dit verslag presenteren kan dan ook worden gezien als een 
belangrijk een zelfstandig product van ons onderzoek, en dat als richtlijn of 
inspiratiebron kan dienen voor verder onderzoek naar seksualiteit bij jongeren. 
 
Het door ons ontwikkelde theoretische raamwerk heeft uiteraard gediend als richtlijn 
voor ons eigen empirisch onderzoek. Denkende vanuit dit raamwerk hebben we 
geprobeerd in ons eigen onderzoek het individuele, handelings- en proceskarakter 
van seksuele ontwikkeling te benadrukken. Het was ons dus niet primair te doen om 
statistische relaties te beschrijven tussen bepaalde predictoren zoals geslacht, leeftijd, 
opleiding of religie aan de ene kant en seksuele ontwikkeling aan de andere kant. 
Conform ons theoretische raamwerk hebben we bij het behandelen van geslacht, 
leeftijd, opleiding of religie geprobeerd om het proces-en tijdsgebonden karakter van 
seksualiteit in kaart te brengen. Daarnaast hebben we een sterke nadruk gelegd op 
seksualiteit in de brede zin van het woord, dus als een verschijnsel dat ingekaderd is 
in het geheel van handelingen, belangen en motieven die kenmerkend zijn voor 
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individuele jongeren. 
 
In dit hoofdstuk wordt het Sexual Development Dynamic System- model (SDDS-
model) geïntroduceerd aan de hand van een schematische weergave, en (daar waar 
mogelijk) van voorbeelden voorzien uit de eerste wave van de dagboekstudie (zie 
voor een beschrijving van beide studies hoofdstuk 3). In de volgende hoofdstukken zal 
per vraag worden aangegeven waar in het SDDS-model de vraag past.  

 

De seksuele ontwikkeling bij jongeren kan worden gezien als een complex dynamisch 
systeem. Een complex dynamisch systeem omvat een aanzienlijk aantal 
interacterende, hiërarchische gestructureerde, (sub)componenten zoals emoties, 
gedragingen, evaluaties, representaties, waarden et cetera. (Van Geert, 2007; 
Steenbeek & Van Geert, 2007, 2008; Lichtwarck-Aschoff, Van Geert, Bosma & Kunnen, 
2008b), die allen, in dit geval, betrekking hebben op seksualiteit. Een dergelijk 
systeem organiseert zich over de tijd. De organisatie is afhankelijk van de manier 
waarop al de componenten en subcomponenten met elkaar in interactie zijn. Dat wil 
zeggen dat de organisatie van een dergelijk systeem over de tijd, bijvoorbeeld de tijd 
van de seksuele ontwikkeling, het resultaat is van zelforganisatie. De interacties 
tussen de componenten en sub-componenten worden bepaald door bepaalde ‘regels’. 
Zo kan de verandering in een component bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de sterkte 
van een andere: fysiek seksueel gedrag kan bijvoorbeeld tijdelijk afnemen als er 
sprake is van angst voor ongewenste gevolgen. In een gedragssysteem, zoals bij 
seksualiteit, worden de actieregels vaak afgeleid van een algemeen handelingsmodel, 
of agent-model (zie verder). Kenmerkend voor complexe dynamische systemen bij 
menselijk gedrag is het feit dat ze veranderingen vertonen op verschillende 
tijdschalen. Zo is er de kortetermijn tijdschaal van het handelen, en de langetermijn 
tijdschaal van de ontwikkeling. De processen op beide tijdschalen beïnvloeden elkaar, 
en het is deze wederzijdse beïnvloeding die mede de kenmerken van die processen op 
elk moment in de tijd verklaart. 

2.1.1 Tijdschalen in het SDDS-model (Sexual Development Dynamic System-
model) 

Conform het onderscheid in verschillende tijdschalen, wordt in onderzoek naar 
seksualiteit, gezien vanuit een ontwikkelingsperspectief, een onderscheid gemaakt 
tussen de kortetermijn veranderingen die betrekking hebben op (inter)acties en 
ervaringen aan de ene kant, en langetermijn veranderingen die betrekking hebben op 
de seksuele ontwikkeling aan de andere kant (Steenbeek & Van Geert, 2008; 
Lichtwarck-Aschoff et al., 2008). Om de seksuele ontwikkeling op kortetermijn in 
kaart te brengen maken de onderzoekers gebruik van een zogenaamd agent-model 
(Steenbeek, 2006, Steenbeek & Van Geert, 2007, 2008; zie de volgende sectie). De 
langetermijn wordt in kaart gebracht met behulp van variabelen die het handelen op 
de kortetermijn tijdschaal mede bepalen, zoals kennis, waarden, en vaardigheden, 
welke op hun beurt veranderen als gevolg van de ervaringen opgedaan binnen de 
kortetermijn tijdschaal van het handelen. Het leggen van de link tussen het 
veranderingsmechanisme van zowel de kortetermijn als de langetermijn ontwikkeling 
van seksualiteit is noodzakelijk om het (individuele) seksuele ontwikkelingstraject te 
kunnen verklaren en te voorspellen.  
 
Een adolescent gaat in het dagelijks leven veel sociale interacties aan met 
verschillende mensen, die zich allen afspelen op de kortetermijn tijdschaal van het 
handelen. In dit handelen spelen verschillende mechanismen een rol die van betekenis 
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zijn voor de effecten van het handelen op de lange termijn ontwikkeling. Een speciale 
rol is hiervoor weggelegd voor de leeftijdsgenoten (peers), die via verschillende 
processen zoals sociale ‘aanstekelijkheid’ (social contagion) (Rodgers & Rowe, 1993, 
1998; Billy, Rodgers & Udry, 1984), maar ook door middel van rolmodellen en sociale 
evaluaties (Steenbeek & Van Geert, 2007, 2008; Ballato, 2012; Lichtwarck-Aschoff et 
al., 2008; Kornreich, Hearn,Rodriguez & O'Sullivan, 2003) langetermijn veranderingen 
bewerkstelligen. Het model van de stapsgewijze interactiecarrière, dat Straver in de 
jaren 80 introduceerde, past veel principes aangaande de emotionele en contextuele 
aspecten van de seksuele ontwikkeling toe die kenmerkend zijn voor een dynamisch 
systeem model (Straver, 1986).  
 
Met behulp van het SDDS-model zal worden uitgelegd hoe de seksuele ontwikkeling 
kan worden geïnterpreteerd vanuit de theorie van complexe dynamische systemen. In 
de volgende secties wordt het SDDS-model stap voor stap uiteengezet. 

2.1.2 De seksuele ontwikkeling: een agent-model als basis voor langetermijn 
veranderingen 

De seksuele ontwikkeling van een adolescent is een langetermijnproces dat 
samenhangt met biologische, sociale, culturele en individuele factoren. In de 
(doelgerichte) interacties van een adolescent met anderen – het handelingsniveau – 
komen al deze, met elkaar verwerven, factoren samen en vormen hiermee de basis 
van het langetermijnproces van ontwikkelingsveranderingen.  
 
De dynamiek van deze (inter)acties op de kortetermijn tijdschaal kan worden 
beschreven aan de hand van een agent-model. Een agent kan worden omschreven als 
het (centrale) subject van onderzoek, in dit geval de adolescent. Dynamische systeem 
modellen die gebaseerd zijn op agents richten zich speciaal op het beschrijven van 
interacties tussen verschillende agents. Het agent-model maakt gebruik van een 
actorperspectief om de persoonlijke doelen en belangen die een agent nastreeft in 
kaart te brengen (zie Steenbeek & Van Geert, 2007, 2008, voor uitleg en validatie van 
een agent-model).  
 
Een agent kan worden gedefinieerd als:  

 een autonoom persoon (of organisme), die bepaalde doelen of belangen  
heeft,  

 die handelt om deze doelen of belangen te realiseren,  
 die in staat is om zijn of haar omgeving waar te nemen in functie van het 

realiseren van deze doelen (evaluatie),  
 die beschikt over vaardigheden, werktuigen, strategieën et cetera om deze 

doelen te realiseren en te evalueren (hieronder valt de kennis van de 
wereld of van de omgeving, als specifiek ‘werktuig’ om in die omgeving de 
doelen te realiseren),  

 en die in het handelen adaptief is, dus in staat is om op basis van de 
handelingen zich aan te passen aan de omgeving, of de omgeving aan te 
passen aan zichzelf.  

Achtergrond karakteristieken 

Elke agent (in dit geval een adolescent) heeft bepaalde achtergrond karakteristieken. 
Deze karakteristieken kunnen worden beschouwd als bundels van verschillende 
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soorten invloeden die inwerken op het agentniveau en op deze wijze van invloed zijn 
op zijn1 seksuele ontwikkeling (zie figuur 2.1). Grofweg zijn deze karakteristieken 
onder te verdelen in biologische (geslacht en leeftijd) en culturele (denk aan etniciteit 
en geloofsovertuiging) factoren. Daarbij groeit de adolescent op in een bepaald 
opvoedingsklimaat (sociale aspecten). In cross-sectioneel onderzoek worden deze 
kenmerken dikwijls meegenomen als moderator of mediator2 variabelen, Hoewel 
sommige van deze karakteristieken in principe vaststaande feiten zijn (over het 
algemeen blijft een jongen zijn hele leven lang van het mannelijk geslacht), zijn andere 
kenmerken onderhevig aan verandering. Ouder worden gaat bijvoorbeeld samen met 
de rijping van het brein en geslachtsrijpheid (Casey, Getz and Galvan, 2008; Steinberg, 
2008), waarbij de hormonale veranderingen in de puberteit ervoor zorgen dat 
bijvoorbeeld de perceptie van seksueel getinte stimuli (en de waarde die eraan wordt 
gehecht) veranderen (Crocket, Rafaelli & Moilanen, 2008).  

 
Figuur 2.1. Agent-model: achtergrond karakteristieken 

Representaties, normen en waarden 

Naast bovenstaande algemene karakteristieken heeft de adolescent allerlei 
kenmerken die direct gerelateerd zijn aan gedrag op het terrein van relaties en 
seksualiteit. Deze kenmerken worden beïnvloed door de algemene biologische, 
culturele en sociale kenmerken, en door de doelen en belangen die de adolescent op 
het gebied van seksualiteit en relaties probeert na te streven. Een eerste kenmerk dat 
gerelateerd is aan gedrag betreft de representaties over seksualiteit. Het gaat hierbij 
om kennis, vermoedens, fantasieën, opvattingen et cetera. Deze representaties hangen 
samen met bepaalde normen en waarden. Verworven informatie over seksualiteit 
(bijvoorbeeld verkregen via internet), expliciete seksuele gedragingen (zoals 
tongzoenen of masturberen) of communicatie over seks-gerelateerde onderwerpen 
(met bijvoorbeeld leeftijdgenoten) kunnen de representaties, inclusief fantasieën en 
verwachtingen, als ook de normen en waarden van een agent beïnvloeden (zie figuur 
2.2; subcomponenten).  

                                                           

1 Ter wille van eenvoud en leesbaarheid van de tekst zal in dit rapport het mannelijk persoonlijk 
voornaamwoord gebruikt worden daar waar de persoon in kwestie zowel mannelijk als vrouwelijk kan zijn. 

2 Een moderator variabele is een variabele die de richting, of de sterkte van het verband tussen de 
onafhankelijke variabele (een bepaalde fysieke seksuele gedraging) en de afhankelijke variabele (het 
verloop van de seksuele carrière) beïnvloedt. Een mediator variabele (bijvoorbeeld de hormonale 
huishouding) is een variabele die verantwoordelijk is voor de relatie tussen de onafhankelijke variabele 
(leeftijd) en de afhankelijke variabele (het vertonen van bepaalde fysieke seksuele gedragingen). De 
onafhankelijke variabele heeft een invloed op de afhankelijke variabele via de mediator. (Baron & Kenny, 
1986).  
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Figuur 2.2. Agent-model: subcomponenten, representaties, normen en waarden 

Emotionele en iteratieve evaluaties 

Naast representaties en de normen en waarden van adolescenten spelen emoties een 
grote rol in de seksuele ontwikkeling. In het agent-model worden emoties beschouwd 
als manieren om gebeurtenissen te evalueren in het kader van de doelen en belangen 
van de actor (het appraisal-model van emoties, zie bijvoorbeeld Moors, Ellsworth, 

Scherer, & Frijda, 2013).  

 
Emotionele evaluaties over bepaalde situaties, gebeurtenissen of ervaringen in 
termen van hoe goed of hoe slecht deze worden beoordeeld, hebben invloed op later 
gedrag. Wanneer een bepaalde situatie voldoening oplevert zal een agent er naar 
streven wederom in zo een situatie terecht te komen. Wanneer een gebeurtenis een 
negatieve ervaring betreft zal de agent er alles aan doe om de volgende keer deze 
situatie te vermijden (zie figuur 2.3; de stippellijn in het SDDS-model geeft aan hoe 
snel er veranderingen kunnen plaatsvinden. Zo kunnen emoties een snellere 
verandering ondergaan in vergelijking met bepaalde representaties).  
 
Evaluaties zijn in principe iteratief. Dat betekent dat de uitkomst van een 
voorafgaande evaluatie mede bepalend is voor de uitkomst van een volgende 
evaluatie. Evaluaties vormen op deze manier iteratieve reeksen. Op het hier 
besproken gebied van aan seksualiteit gerelateerde interacties, emoties en 
gedragingen, zijn dergelijke iteratieve evaluaties ook transactioneel van karakter. Dit 
betekent dat wanneer twee personen bepaalde interacties aangaan, bijvoorbeeld in de 
vorm van een romantische relatie of een verliefdheid, de evaluatie van een situatie 
door de ene persoon beïnvloed wordt door en invloed heeft op de evaluatie van deze 
situatie door de andere persoon (zie voorbeelden in box 2.1). 
 
Het is van belang om aan te geven dat een emotie in eerste instantie te maken heeft 
met een bepaald context-gerelateerd doel, dat wil zeggen een concrete wens, belang, 
interesse et cetera. Emoties zijn inhoud-gerelateerd (zie figuur 2.3).  

 
Figuur 2.3. Emotionele en iteratieve context-gerelateerde evaluaties  
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Daarnaast kan er onderscheid worden gemaakt tussen negatieve en positieve emoties 
(schaamte, boosheid, teleurstelling et cetera. versus genoegen, blijheid, voldoening et 
cetera. Zie Smiler, Ward, Caruters & Merriwether, 2005; Russell, 2005; Welsh, Haugen, 
Widman, Darling & Grello, 2005). Tevens kunnen emotiepatronen worden 
onderscheiden op het punt van hun interne complexiteit. Een emotiepatroon kan 
overheersend één emotie laten zien of een grote verscheidenheid aan emoties 
(Lichtwarck-Aschoff, 2008). Bij complexe emotiepatronen kan verder een onderscheid 
worden gemaakt tussen inconsistente emotiepatronen en consistente emotiepatronen 
(ambivalente emotiepatronen waarbij bijvoorbeeld gevoelens als schaamte, 
voldoening, schuld, blijheid en trots allen naar voren komen tegenover het 
stelselmatig voorkomen van enkel negatieve of enkel positieve emotiepatronen).  
 
Agents evalueren het resultaat van hun interacties (of de gehele situatie in het 
algemeen) met behulp van emotionele evaluaties die worden gekenmerkt door 
emotionele expressies (Frijda, 2007; Lichtwarck et al., 2008; en voor de rol van 
emotionele evaluaties met betrekking tot de seksuele ontwikkeling zie Smiler et al., 
2005).  
 
Box 2.1 geeft een aantal voorbeelden van emotionele en transactionele iteratieve 
evaluaties over één bepaalde belangrijke gebeurtenis die de deelnemers in het 
dagboekonderzoek hebben opgeschreven3.  

Box 2.1. Voorbeelden emotionele en transactionele iteratieve evaluaties  

Op de vraag ‘Wat heeft jou afgelopen week het meeste beziggehouden als het gaat om 
verliefdheid, flirten, seks, intimiteit, verkering of een ander onderwerp dat hiermee te maken 
heeft?’ geven de deelnemers van de dagboekenstudie zeer gevarieerde antwoorden. In sommige 
antwoorden zit een emotionele evaluatie verweven. Daarnaast vulden de deelnemers 
‘emotie’vragen in, waarbij de deelnemers per emotie moesten aangeven óf ze deze emotie 
voelden en hoe sterk de emotie was.  

Negatieve evaluatie: Een deelneemster (16,1 jaar) omschrijft een negatieve situatie die zij die 
week had meegemaakt: “Hij zat vaak aan me en dat vond ik vervelend maar ik had het al een paar 
keer tegen hem gezegd dat hij van me af moest blijven”. De deelneemster gaf (in een andere 
vraag) aan zeer boos zijn en te moeten huilen. 

Positieve evaluatie: Een meisje (16,3 jaar) vertelde over een positieve gebeurtenis: “Een heel 
romantische avond met mijn vriend. Samen aan het choco fondueën geweest. Na afloop nog even 
samen kletsen”. De deelneemster voelde zich zeer blij, trots en tevreden.  

Ambivalente evaluatie: Het volgende voorbeeld beschrijft een situatie waarbij de 
deelneemster (16,1 jaar) in het dagboek aangaf zich zowel blij, trots en tevreden als bang te 
voelen. Daarbij schaamde de deelneemster zich en had ze tevens seksgerelateerde gevoelens 
(verliefdheid): “Ik twijfel of ik verliefd ben op een jongen in Noord-Brabant. En nu was ik zaterdag 
op een feest waar een andere jongen met mij begon te flirten, en we smsen nu nog steeds, maar ik 
weet gewoon niet wat ik wil, en wie ik wil”.  

Transactionele iteratieve evaluatie: Een voorbeeld van een transactionele iteratieve 
evaluatie is het antwoord van een deelneemster (15,1 jaar) op de vraag wat haar die week het 

                                                           

3 De antwoorden van de deelnemers zijn letterlijk overgenomen. Grammaticale fouten en spelfouten zijn 
niet verbeterd. Omwille van de leesbaarheid van de antwoorden zijn er door de auteurs wel hoofdletters en 
punten aangebracht. Daarbij zijn namen die in de dagboeken naar voren komen (zowel van personen en 
plaatsen als van bijvoorbeeld uitgaansgelegenheden) vervangen door andere namen. Dit is gedaan om de 
anonimiteit van de deelnemers te waarborgen. De antwoorden komen uit de dagboeken van de deelnemers 
die deelname aan dagboekwave 1. Deze begon in oktober/november 2011.  
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meest heeft bezig gehouden: “… Ik ging met mijn zusje mee naar een georganiseerd feest bij ons in 
het drop voor kinderen. Ik kende daar een jongen nog van de basischool. Ik zat op de christelijke en 
hij de opbare maar ik kende hem wel van die zelfde organisatie als waar mijn zusje nu heen ging. 
Maar nu was hij een leiding. We hebben gezellig gepraat (interactie) en het ging heel goed 
(positieve evaluatie). Hij vroeg me de volgende dag terug te kome (iteratieve interactie). En ik 
ben weer gekomen. Maar hij werd veel intiemer en bleek het leuk te vinden om mij vast te houden 
en aan te raken en liefe dingen zeggen (iteratieve interactie). Nu ben ik daar niet zo op gesteld 
maar ik was nogal overdonderd (negatieve evaluatie). Daar kwam ik voor het eerst tot de 
ontdekking dat ik wel degelijk indruk maakte op jongens (zelfrepresentatie). Ik gaf mijn nummer 
(actie) en na die dag bleef hij maar sms-e (iteratieve (inter)actie). Ik werd er zat van (negatieve 
evaluatie). Van die kleffe sms-jes weetje wel... Ik zei; ik weet niet wat jij wil maar is het bij jouw 
sirieus? Hij zei van wel ik zei nou van mijn kant niet (iteratieve interactie). Daarna bleef hij kleffe 
sms-jes sturen en ik heb hem afgetroffeld of hoe je dat ook noemt (iteratieve interactie). Maar ik 
heb me daar een tijd rot over gevoelt. Ik wilde dat hij gewoon stikte (negatieve evaluatie). Nu gaat 
het goed en weet ik er mee om te gaan (positieve evaluatie)”. 

Gedragingen en interacties 

Een volgende centrale component van het agent-model zijn de gedragingen (zie voor 
voorbeelden box 2.2). Uitgebreide lijsten van seksueel en seks-gerelateerde 
gedragingen zijn te vinden in onderzoeken van bijvoorbeeld Hennessy, Bleakley, 
Fishbein en Jordan (2007), Friedrich, Lysne, Sim en Shamos (2004) en O'Sullivan, 
Meyer-Bahlburg en McKeague (2006). Deze auteurs onderzoeken of een bepaalde 
seksuele gedraging wel of niet voorkomt en hoe vaak de deelnemers dit gedrag 
vertonen. Doorgaans worden in onderzoek de gedragingen gerangschikt op volgorde 
van explicietheid (Rodgers & Rowe, 1993; Hennessy et. al., 2007). Hierbij worden de 
gedragingen geclassificeerd van interne individuele acties (zoals fantaseren of denken 
over seks), naar verbale interacties (communiceren met anderen over seks) en het 
actief vergaren van kennis over seks (via websites of door middel van het informeren 
bij andere personen), tot expliciete acties (lichamelijke acties). Expliciete seksuele 
handelingen dienen echter te worden bekeken in het bredere raamwerk van 
gedragingen die gericht zijn op een andere belangrijke concern, namelijk 
verbondenheid met anderen. Het gaat hier dan om handelingen of gedragingen binnen 
de context van interacties met anderen, variërend van zeer kortstondige relaties, zoals 
een date, tot langdurige relaties. Deze handelingen hebben dan betrekking op zaken 
als versieren, flirten, praten met elkaar, ruzie maken, et cetera. 

Box 2.2. Voorbeelden Gedragingen 

Op de vraag “Wat heeft jou afgelopen week het meeste beziggehouden als het gaat om 
verliefdheid, flirten, seks, intimiteit, verkering of een ander onderwerp dat hiermee te maken 
heeft?” komen antwoorden naar voren die seksueel gerelateerde gedragingen bevatten. 

Fantasie: Eén deelnemer (19,5 jaar) fantaseerde over seks: “Of ze seks met me wil, wanneer we 
seks zullen hebben, hoe het zou zijn.. en of ik wel goed ben dan”. Een andere deelneemster (17,1 
jaar) kon niet ophouden met het denken aan haar vriend “Denken aan mn vriend! Mn vriend 
weer zien  en elke keer denken van hoe het begon!” Weer een ander meisje (13,9 jaar) 
fantaseerde over flirten en zoenen: “Dat ik die gene leuk vind lekker flirten knuffels geven enzz.. 
De gedachte gaat uit naar die gene zoenen!” 

Verbale interacties: Uit de eerste wave van de dagboekstudie komt naar voren dat veel 
adolescenten veel met elkaar communiceren (al dan niet via de sociale media). Bijvoorbeeld een 
jongen (19,5 jaar) schreef: “Wij praten altijd over hetgene wat ons bezig houdt op liefdesgebied” 
en deelneemster (13,2 jaar) vertrouwde het dagboek het volgende toe: “Ik was erg verliefd. En 
we waren aan het smsen”. Hoewel deelneemster (16,7 jaar) zelfs het bed deelde met een jongen 
hebben ze enkel met elkaar gepraat: “Ik lag met een jongen in bed en we hebben heel de nacht 
gepraat”.  

Soms schrijven jongeren dat ze juist meer zouden willen communiceren (over seksueel 
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gerelateerde onderwerpen): “We msn'en heel vaak met elkaar. We zitten op dezelfde school en 
toch praten we nooit met elkaar. We groeten elkaar alleen. Toch vindt ik hem heel leuk en hij mij 
denk ik ook. Maar een vriendin van me zegt dat zij bijna wat met elkaar hebben. Dus daar zit ik 
wel even over na te denken… ” (meisje; 16,1jaar).  

Anderen communiceren juist niet graag over dit onderwerp: “Ik twijfel of ik verliefdt ben of niet, 
maar wil het niet bespreken want het is een hele goeie vriendin” (jongen; 16,9). Later vertelde 
dezelfde jongen: “Ik wil dat iemand me beter ziet dan gewoon die goeie vriend”.  

Expliciete acties: Expliciete gedragingen als flirten, daten en fysieke seksuele handelingen 
komen ook uit de data naar voren. Bijvoorbeeld: “Ik ging zaterdagavond uit in De Haan. Veel 
geflirt en gezelligheid. Maar jongens pakken je daar gewoon bij je vestje en trekken zich dan naar 
je toe enzo. Komt vast door de drank :-p” (meisje; 15 jaar), of “Ik had een date met de jongen op 
wie ik verliefd ben” (meisje; 16,5).  

Fysiek seksuele handelingen worden soms op een directe manier verwoord zoals “Ik ben met 
hem naar bed geweest”, (meisje; 16 jaar (het was haar eerste keer)), en soms op een meer 
mysterieuze manier zoals “Schoolfeest en daarna le sexy time bij mij thuis” (jongen; 17,4jaar) en 
“It all ends with a kiss” (meisje: 16,2 jaar). En soms gaat het over een expliciete fysieke actie die 
niet gebeurd is: “Op een feestje hadden we bijna gezoend, alleen toen moest ik weg” (meisje; 14,6 
jaar). 

 
Verreweg de meeste handelingen van agents, en zeker op het gebied van relaties en 
seksualiteit, zijn handelingen met anderen, dat wil zeggen interacties (figuur2.4) 
Emoties, evaluaties, leerprocessen, doelen en belangen zijn in belangrijke mate het 
resultaat van de mogelijkheden die de interactie biedt of juist inhibeert. Interacties 
vormen de context van het handelen van individuen, en zijn op hun beurt ook 
afhankelijk van specifieke contexten (zie box 2.3). Voorbeelden daarvan zijn het 
hebben van verkering als context voor interacties, of voor wat betreft een meer 
ruimtelijke context, de beroemde (of beruchte) achterbank van een auto als context 
voor fysieke seksuele gedragingen, of het gebruik van alcohol en drugs binnen een 
groep jongeren als voorbeeld van een ontremmende context (Rowe and Linver, 1995; 
Crocket et al., 2008). 

 
Figuur 2.4. Agent-model: interacties 

Box 2.3. Voorbeelden context gerelateerde interacties 

Uitgaan in combinatie met alcohol is een context die vaak seks gerelateerde gedragingen met 
zich mee brengt. Een deelneemster (15,6 jaar) zoende een “Vage bekende”(17 jaar): “We waren 
in de stad, feestje van drie vriendinnen, en hij was daar ook en na een aantal tequila's hebben we 
gezoend”. Dit gebeurde terwijl de deelneemster wilde: “Zoenen met m'n ex-vriend waar ik altijd 
nog een beetje mee flirt”, maar schrijft ze: “Ik bleef gewoon met die ene kerel zoenen”.  

Ook het hebben van verkering en het bij elkaar blijven slapen biedt ruimte voor onder andere 
seksuele handelingen. Deze deelnemer (jongen; 20,1 jaar) praatte hierover met zijn ouders: 
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“Het gesprek over wat mijn ouders ervan vinden als ik een weekend naar mijn vriendin ga. Ze 
willen vooral dat ik zelf goed weet wat ik doe hoe ik omga met seks en daarmee met mijn 
vriendin”. 

 
Net als de emotionele evaluaties kunnen tevens de interacties tussen agent en 
anderen transactioneel van aard zijn (zie figuur 2.5): de agent beïnvloed de ander en 
andersom. Deze transactionele interacties zijn zeer typerend voor de seksuele 
ontwikkeling, aangezien dit een primair sociaal en relationeel proces is (Smiler et al., 
2005; Russell, 2005; O’Sullivan, 2005; Rodgers & Rowe, 1993), waarbij de basisvorm 
van seksualiteit een dyadisch proces vormt tussen twee ‘seks’partners, van wie de 
gevoelens en gedragingen onderling van elkaar afhankelijk zijn. 

 
Figuur 2.5. Agent-model: transactionele iteratieve interacties 

Daarbij zijn de interacties iteratief: de volgende stap is een resultaat van een 
voorafgaande stap en de eigenschappen van deze voorafgaande stap. De iteratieve 
eigenschap van de interacties vormt de kern van Stravers stapsgewijze 
interactiecarrière model (1986) (zie voor een voorbeeld box 2.1 ‘transactionele 
iteratieve evaluatie’). Iterativiteit is een buitengewoon belangrijk procesmechanisme. 
Als de volgende stap in een proces in belangrijke mate wordt mede bepaald door de 
vorige stap, ontstaat een bepaald traject van stappen dat kan evalueren in een 
bepaalde richting, en kan leiden tot het ontstaan van bepaalde attractoren. 
Voorbeelden van attractor toestanden zijn een positieve emotionele relatie met 
wederzijds als prettig ervaren seksualiteit, maar ook een emotioneel beladen 
negatieve relatie, waarbij de partners het conflict met de ander als het ware nodig 
hebben ter bevestiging van een slechte balans tussen betrokkenheid bij een ander en 
autonomie. Centraal kenmerk van een attractor is dat het een zelf in stand houdende 
toestand is. Het iteratieve karakter ervan houdt in dat elke volgende stap een soort 
reproductie van de vorige stap is. Het is een zelf bestendigend proces. Sommige 
jongeren zullen bijvoorbeeld ontevreden zijn over de relatie die ze met iemand 
hebben, maar tegelijkertijd niet in staat zijn om die relatie te verbreken, omdat er 
allerlei processen een rol spelen die de relatie in stand houden, ondanks de bijna 
continue negatieve evaluatie. Het ontstaan van dergelijke attractoren van handelen en 
emotie heeft te maken met de complexe relaties die bestaan tussen de concerns 
(belangen) van de persoon en de daarvan afgeleide doelen, en de ‘tools’ die de persoon 
heeft om deze belangen te realiseren. 

Belangen, doelen en middelen (‘tools’) 

Handelingen en gedragingen van agents en de daarbij passende emoties zijn direct 
afgeleid van de algemene doelen en belangen die agents hebben (zie figuur 2.6). Als 
raamwerk wordt hierbij vaak de theorie van Deci en Ryan (2000) gebruikt. Hierin 
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worden verbondenheid met anderen, autonomie en competentie als belangrijkste 
algemene concerns genoemd. Deze concerns of belangen worden verder 
geconcretiseerd binnen bepaalde domeinen, in dit geval de seksualiteit. Op het gebied 
van seksualiteit hebben jongeren belangen die te maken hebben met romantische en 
seksuele verbondenheid met anderen, autonomie in de relatie, en de competentie om 
dergelijke relaties aan te gaan en vast te houden. Deze concerns of belangen 
ontwikkelen zich, en kenmerken zich door sterke individuele verschillen. Zo zullen 
sommige jongeren bijvoorbeeld een goede balans kunnen vinden tussen 
verbondenheid en autonomie binnen een (seksuele) relatie. Anderen zullen misschien 
hun autonomie tijdelijk opgeven omwille van een sterke drijfveer om met een bepaald 
persoon een relatie aan te gaan. Binnen romantische en seksuele relaties spelen ook 
andere belangen een grote rol, zoals plezier en vermaak, lust et cetera (zie voor doelen 
die samenhangen met seksualiteit onder andere O’Sullivan, 2005; O'Sullivan, et al., 
2006; Diamond, 2007). Belangen zijn vaak kenmerkend voor bepaalde leeftijdsfasen, 
bijvoorbeeld typische doelen en belangen die in de adolescentie een rol spelen en die 
te maken hebben met het verkrijgen van autonomie in het experimenteren met soms 
risicovolle gedragingen (Massey, Gebhardt and Garnefski, 2008; voor risicogedrag zie 
Arnett, 1992). Sommige doelen en belangen zijn direct verbonden aan liefde en 
intimiteit en verwijzen direct naar het aspect verbondenheid in het model van Deci en 
Ryan (Robinson, Holmbeck & Paikoff, 2007; Ozer, Dolcini & Harper, 2003; Hill, 2002; 
Patrick, Mahhs & Abar, 2007). Daarnaast is er ook sprake van ‘tegenovergestelde’ 
doelen zoals het vermijden van bepaalde situaties in verband met negatieve 
ervaringen met seksueel gedrag (zie Iuliano, Speizer, Santelli & Kendall, 2006). 
Samenvattend, op het punt van aan relaties en seksualiteitgerelateerde concerns en 
belangen is er sprake van een groot aantal, soms met elkaar strijdende componenten. 
Het zijn de vaak complexe interacties tussen al deze componenten die een invloed 
hebben op het gedrag van de adolescent, en die ook in de loop van de ontwikkeling 
veranderen. 
 
Concerns en belangen hebben een zeker algemeen karakter. Binnen specifieke 
contexten leiden ze tot specifieke doelen (bijvoorbeeld in de context van een avondje 
stappen leiden de concerns verbondenheid en autonomie ertoe dat een bepaalde 
jongere probeert om het ‘mooiste’ meisje van het gezelschap te versieren, een 
concreet doel). 

 
Figuur 2.6. Agent-model: doelen en tools 
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Om een doel te bereiken moeten agents in het bezit zijn van bepaalde tools4 (figuur 
2.6). Hieronder worden alle instrumentele middelen, zoals gedragingen, competenties, 
vaardigheden, populariteit, uiterlijk et cetara. verstaan die de agent helpen het doel te 
realiseren. Wanneer de tools ontoereikend zijn, probeert de agent door middel van 
leren, waaronder imitatie, oefening of educatie zich een bepaalde tool eigen te maken 
of een bepaalde vaardigheid of kenmerken te versterken (we hebben gezien dat een 
agent zich kenmerkt door adaptiviteit). Bij het leren over seksualiteit en relaties 
spelen verschillende soorten informatiebronnen een rol, maar een zeer belangrijke rol 
is weggelegd voor de leeftijdsgenoten (Russell, 2005; Tolman, Striepe & Harmon, 
2003; Kornreich, et al., 2003). Daarbij kan er ook onderscheid worden gemaakt in 
weten wat je zou moeten of kunnen doen en het ook daadwerkelijk doen. Weten wat 

je zou moeten of kunnen doen, en allerlei voorstellingen over wat hoort of niet hoort, 
kan of niet kan, behoren typisch tot het terrein van de representaties.  

Box 2.4. Voorbeelden doelen en middelen (tools) 

Contact: Een jongen (15,5 jaar) gaf aan met een meisje contact te willen (doel) en gaf in 
hetzelfde antwoord aan op welke manier hij dat dit aanpakt (tool): “Ik vind een meisje wel leuk. 
Maar zie haar nooit. Ik heb haar 1 keer gezien. Dus via een vriend heb ik haar msn kunnen krijgen. 
Die ziet haar namelijk vaker”. Een andere jongen (18 jaar) twijfelde wanneer hij het beste 
contact kon maken: “Ik wil haar uitvragen maar ik zie haar alleen als ze aan het werk is. Ik weet 
niet of het wel het goede moment is om haar uit te vragen als ze aan het werk is”. Deze jongen wist 

wel wat hij zou moeten doen (tool om zijn doel te bereiken), maar vermelde meteen dat hij dit niet 

durfde: “Haar verkering vragen. Maar ik weet niet of ik dat ook durfde”. Op de vraag wat hij 
daadwerkelijk deed antwoordde hij: “Niet zo heel veel eigenlijk.” 

Verkering: In sommige antwoorden lieten de deelnemers zien dat ze graag verkering (of een 
relatie) zouden willen hebben. Hierbij hadden ze niet altijd één bepaald persoon in gedachten: 
“Ik ben aan een relatie toe” (meisje; 11,1 jaar). Dit meisje gaf aan dat haar ‘tool’ om dit doel te 
bereiken was: “Via een dating site gaan kijken”. Een andere deelnemer (13,5 jaar) gaf ook aan 
verkering te willen: “Dat ik wel verkering wil”. Zijn manier om dit doel te bereiken was: “Kijken 
wie ik leuk vind”. Een deelneemster van 12,7 jaar kon niet kiezen wie zij het leukste vond (“Over 
dat je verliefd bent en je vind meerdere personen leuk…”), maar liet meteen weten hoe ze met dit 
probleem omgaat: “…dan ga ik ze elke dag allemaal op een rijtje zetten van leukst naar minder 
leukere”.  

Sommige deelnemers hebben een heel uitgebreid beeld bij over hoe een relatie (doel) zou 
moeten zijn: “Ik wil gelukkig worden door alleen al aan iemand te denken. Iemand die dingen in 
mijn leven kan bevestigen, iemand die mij veel meer geeft dan alleen seksuele aantrekkingskracht, 
iemand waarvan ik kan leren, iemand die mij nodig heeft” (meisje; 16,4 jaar). Verder vertelt deze 
deelneemster: “Ik verlang naar liefde en seks, maar vooral naar intimiteit. Ik was laatst echt heel 
erg verliefd op iemand maar dat bleek niet wederzijds. Ik geloof in God en ik weet dat ik niet ben 
gemaakt voor een andere man of vrouw maar ik merk dat ik dat wel gewoon nodig heb. Ik wil het 
oprecht en dat is de reden dat ik nog nooit seks heb gehad, of foute vriendjes, al is die gelegenheid 
er wel”. Wat de deelneemster kan ondernemen om haar doel te bereiken legde ze buiten 
zichzelf: “Haha, dat is het moeilijke. Dat heb ik niet in de hand. Ik ben er van overtuigd dat toeval 
niet bestaat en zoiets zal God op mijn pad zetten. Ik moet geduld hebben en gewoon doen wat ik 
leuk vind om te doen”. 

Over het algemeen hadden de deelnemers een speciaal iemand op het oog. Een deelneemster 
(16,3) schreef: “Ongeveer een jaar geleden vond ik hem leuk, na een paar maanden had ik dat 
opgegeven... Maar nu gaat hij mij aandacht geven en nou val ik weer voor hem...”. Zij gaf aan dat 
ze ging “Afwachten...” (tool), want zo schreef ze: “Ik wil graag dat hij de eerste stap doet, ik ben 
heel bang dat ik toch afga, terwijl ik toch wel weet dat dat niet zo is... Het lijkt me leuk om samen 
ergens naar toe te gaan ofzo...”.  

                                                           

4 Wij gebruiken het Engels woord tools aangezien deze term de precieze betekenis bondig omvat.  
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Doelen hadden ook vaak betrekking op het willen hebben van zekerheid: Deelneemster (14,7 

jaar) wilde “weten of hij mij of haar nu leuk vind”, want zij vond “… een jongen een soort van leuk. 
Alleen hij vind een hele goeie vriendin van mij leuk en zei hem niet. Maar niemand weet dat ik hem 
leuk vind”. Op de vraag wat zij zou willen doen antwoordde ze: ''Ik zou het het liefst gewoon aan 
hem vragen, maar dat durf ik toch niet...”. Een andere deelneemster (16 jaar) wilde daarentegen 
meer zekerheid over haar eigen gevoelens: “Over, of ik nou wel verliefd ben. wanneer je nou 
eigenlijk precies verliefd bent, en wat verliefd zijn nu eigenlijk allemaal inhoud. Wat moet je doen 
als je verliefd op elkaar bent?”. Verder wilde ze: “Niet zo snel als het nu allemaal gaat. Hij is 
superlief enzo. En ik wil hem niet kwijtraken, maar mijn gevoel zegt ergens dat ik niet verder moet 
gaan. Terwijl hij dit nou juist wel wil. Ik word zenuwachtig als ik hieraan denk”. Haar manier om 
hiermee om te gaan was: “Afwachten of mijn gevoel het blijft zeggen, en me een beetje in mn 
hoofd van hem afduwen. Maar nog wel zo dat we wel kunnen blijven praten enzo”.  

Tegenstrijdigheden: Soms zijn doelen tegenstrijdig van aard. Deze tegenstrijdigheid kan 
relaties omvatten: “Ik wil iemandt om van te houden, maar aan de andere kan ook weer 
niet”(meisje; 16,7 jaar). Deze deelneemster nam zich voor om af te wachten hoe het loopt en om 
“Goed naar me zelf proberen te luisteren”. Meisje (16,7 jaar): “We hebben een lange afstands-
relatie en dat is gewoon heel moeilijk. We hebben er dit weekend een huilend gesprek over gehad, 
dat we allebei wel eens gedacht hebben het uit te maken omdat die afstand zoveel verdriet 
meebrengt. Maar we zijn nog veel te verliefd op elkaar om het daadwerkelijk echt uit te maken”. 
Dit meisje gebruikte erover praten als tool: “Ik zei het tegen hem, terwijl we huilend lagen te 
knuffelen”. 

De tegenstrijdigheid kan ook te maken hebben met een fysieke aangelegenheid: “Ik ben met hem 
naar bed geweest. Het deed pijn.” (meisje; 16 jaar). Zij wilde het “misschien uitmaken omdat ik me 
zo rot voelde , maar hou toch wel van hem, alleen ik had liever dat het nog iets langer had geduurd 
voordat we dat hadden gedaan.”  

Soms hebben de deelnemers géén relatie met diegene, zoals deze deelneemster (16,1 jaar) “Ik 
had bijna met hem gezoend. Maar het kon echt niet, want hij heeft min of meer iets met een 
vriendin van mij”. Haar manier (tool) om met deze situatie om te gaan was “Ik heb gewoon 
verder gepraat”. 

Maar de tegenstrijdigheden kunnen ook gaan over vriendschapsrelaties: “Ik moest kiezen 
tussen 2 feestjes die op dezelfde avond waren. De ene was van een hele goede vriendin waar ik niet 
bij in de klas zit en de ander van een klasgenoot. Het feestje van mijn klasgenoot wilde ik liever 
heen omdat die me wat leuker leek maar de ander was van 1 van mijn beste vriendinnen dus ik 
was bang dat ik het niet kon maken om daar niet heen te gaan”(meisje; 16,8 jaar). Deze 
deelneemster gebruikte haar ‘geweten’ om om te gaan met de situatie. Op de vraag “Wat deed 
jij?”, antwoordde zij: “Niks. Omdat ik dat niet kan maken tegenover mijn vriendinnen”.  

Langetermijn veranderingen in belangen, doelen en middelen  

Handelingen en interacties laten een groot aantal veranderingen zien binnen de 
kortetermijn tijdschaal. Handelingen wisselen met de minuut, leiden tot een bepaald 
doel, emoties komen en gaan. Daarnaast hebben we ook te maken met langetermijn 
verandering, leren en ontwikkeling. Doelen en belangen veranderen, vanaf de 
kindertijd via de adolescentie tot aan de volwassenheid. In samenhang daarmee 
veranderen ook de emoties, de manier waarop emoties worden gereguleerd, en de 
manier waarop gebeurtenissen worden geëvalueerd. Daarbij veranderen ook de 
representaties, de normen en waarden en de instrumentele middelen (tools) waarmee 
de doelen en belangen worden bereikt. Een belangrijke motor achter al die 
veranderingen is het feit dat jongeren proberen hun doelen en belangen te realiseren, 
en dat daarmee een bepaalde sterkte van drijfveren samenhangt (bijvoorbeeld de 
drijfveren van verlangen op het punt van seksualiteit (Tolman, 2002). In het agent-
model worden een aantal veranderingsmechanismen onderscheiden: 
 

 zo zijn agents ten eerste gevoelig voor sociale ‘aanstekelijkheid’ (social 
contagion) wanneer de tegenpartij sociaal overwicht (of sociale power) 
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heeft. Sociale power speelt een zeer cruciale rol in de seksuele 
ontwikkeling (Rodgers & Rowe, 1993, 1998; Billy, Rodgers & Udry, 1984; 
Hillier, Harrison & War, 1997; Zimmer-Gembeck & Hefland, 2008).  

 Daarnaast is er een belangrijke rol weggelegd voor ‘bekrachtiging’: 
wanneer een actie positief wordt geëvalueerd leidt dit naar alle 
waarschijnlijkheid tot een herhaling van het gedrag, een negatieve 
evaluatie (walging, angst, fysieke pijn) leidt tot het vermijden van dit 
gedrag. De leerprincipes die hierbij een rol spelen zijn die van functioneel 
operant leren (Van Geert, 2000) 

 Verlangens (als doel, belang of wens) in relatie met de (on)mogelijkheden 
van een bepaalde situatie is eveneens van invloed op 
gedragsveranderingen (zie Tolman, 2002 voor de ontwikkeling van 
seksueel verlangen).  

 Een volgend mechanisme is het vergaren van informatie. De adolescent 
wordt geïnformeerd door leeftijdsgenoten, ouders, media over de normen 
en waarden van verschillende (verboden) seksuele praktijken.  

 Als jongeren informatie verzamelen, zullen ze deze ook op een bepaalde 
manier verwerken. Een belangrijk cognitief verwerkingsmethoden is is dat 
van de reflectieve abstractie en reflectief oordelen (King & Kitchener, 2004; 
Kitchener, Lynch, Fischer & Wood, 1993; Fischer & Bidell, 2006, Van Geert, 
2000). Het vermogen tot reflectieve abstractie neemt toe tijdens de 
adolescentie. Het proces heeft vaak ook een groepskarakter, bijvoorbeeld 
wanneer leeftijdsgenoten of vrienden onderling seksuele en relationele 
kwesties bespreken, en daardoor komen tot de constructie van meer 
algemene ideeën en normen ten aanzien van seksualiteit, verlangen en 
seksueel gedrag (Davis & Harris, 1982). 

 Een ander belangrijk mechanisme is dat van de sociaal en symbolisch 
gemedieerde interiorisatie (Van Geert, 1998, 2000). Doordat jongeren met 
meer competente anderen – en dat kunnen vaak ook leeftijdsgenoten zijn 
die verder zijn in seksuele ontwikkeling of meer seksuele ervaringen 
hebben gehad – allerlei interacties hebben, krijgen ze als het ware 
voorbeelden voorgeschoteld van vaardigheden en opvattingen, die ze dan 
vervolgens interioriseren. Dit mechanisme speelt een rol bij seksuele 
educatie via school programma’s, tot seksuele initiaties door meer ervaren 
leeftijdsgenoten. 

 Leren is ook in belangrijke mate een proces van min of meer spontane 
interne reorganisatie en zelforganisatie van het cognitieve systeem (Van 
Geert and Fischer, 2009; Van Geert 2008ab); ontwikkelingen op het ene 
gebied, bijvoorbeeld de identiteit en het ontluiken van sociale en 
professionele betrokkenheid, kan allerlei directe invloed hebben op een 
ander gebied, zoals relaties en seksualiteit. 

 Van groot belang zijn tenslotte, allerlei biologische processen, met name de 
biologische rijping en rijping van de hersenen (Casey, Getz and Galvan, 2008; 
Steinberg, 2008); bijvoorbeeld hormonale veranderingen tijdens de 
puberteit zullen een effect hebben op de perceptie en evaluatie van 
potentiële seksuele prikkels (Crocket, Rafaelli and Moilanen, 2008). Deze 
biologische rijpingsprocessen zijn ten dele autonoom maar staan ten dele 
ook onder de controle van ervaringen en dus omgevingen. 

Box 2.5. Voorbeelden veranderingen van doel en belangen 

Herhaling doel (onderwerp): Doelen kunnen veranderen. Maar soms is een bepaald 
onderwerp voor een deelnemer (jongen; 15,5 jaar) zo belangrijk dat hij hier elke week weer op 
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terug komt: “Dat ik en die persoon meer tijd met elkaar doorbrengen” (1ste dagboek); “Dat ik en 
die persoon een goede relatie samen opbouwen” (2de dagboek); “Dat ik en de persoon samen 
dingen doen, praten, etc” (3de dagboek); “Samen met de persoon dingen doen als praten, naar de 
film, etc.” (4de dagboek); “Dat ik en de persoon meer samen gaan zijn”, (5de dagboek). Telkens 
neemt de deelnemer zich (weer) voor om (meer) contact te krijgen met deze persoon: “De 
persoon meer proberen op te zoeken en met haar te praten” (1ste dagboek); “Meer met die persoon 
(proberen te) praten” (2de dagboek); “De persoon meer benaderen” (3de dagboek); “Proberen 
meer te praten en contact te zoeken” (4de dagboek); “De persoon benaderen” (5de dagboek).  

Verandering doelobject: Bij sommige deelnemers zit er meer variatie (in vergelijking met 
bovenstaand voorbeeld) in een bepaald doel. In een eerste logboek liet de deelnemer (15,3 jaar) 
zien meer zekerheid te willen hebben: “Dat ik verliefd op diegene ben en dat ik me afvraag of 
diegene ook op mij verliefd is”. In het logboek daarop had hij een afspraak kunnen regelen. Het 
logboek gaat over een gebeurtenis “…die nog moet plaatsvinden, namelijk met z'n tweeën de stad 
in gaan en daar wat lekkers te gaan eten”. Helaas schreef hij de volgende week: “De afspraak die 
ik had gemaakt met degene waar ik verliefd op was ging niet door. Ik kwam toen ook te weten dat 
degene waarop ik verliefd was niet verliefd op mij was”. Lang zit de deelnemer hier echter niet 
over in. Hij schreef in zijn laatste logboek: “Er is nu iemand anders die ik speciaal leuk vind”. Het 
concrete doel voor deze deelnemer is het daten met een bepaald persoon. De verandering in het 
doel is de verandering van de betreffende persoon, maar niet het feitelijke doel van het daten. 

Verandering doel: Andere deelnemers veranderen elke week van ‘soort’ onderwerp dat hen 
die week het meeste heeft beziggehouden. In het eerste dagboek hield deze deelneemster (15,2 
jaar) zich bijvoorbeeld voornamelijk bezig met haar pijnlijke arm: “Op gym ging mijn arm uit de 
kom, en nu moet ik naar de fisio, en dat wil ik niet” de deelneemster wilde “door gymen, en er met 
een vriendin over praten”. De week daarop ging het onderwerp over vriendschap “Ik en 2 andere 
vriendinnen ergeren ons een beetje an har, maar dat heeft ze niet door. Ze word daarom ook alleen 
maar vervelender. Ze pakt bijvoorbeeld zomaar iets zonder het te vragen, terwijl dat voorwerp 
bijst persoonlijk kan zijn”, de deelneemster wilde “Met haar praten, en als het niet werkt haar 
negeren”. In de derde week vertelde ze over een verliefde vriendin “Een vriendin van me is 
verlief op een jongen, en ze praat aldoor over hem”, en had ze als doel om er achter te komen om 
wie het ging: “Ik ging raden wie het kon zijn, en of ik hem kende”. In de daarop volgende week 
ging het logboek over een jongen die haar wel leuk leek te vinden: “Me een jongen mij leuk vind, 
want hij stuurt wel veel smsjes enzo. En als het zo zou zijn, of ik dan wel iets met hem wil”, ze geeft 
verder aan dat ze wel een vriend zou willen, maar dat ze er “niets” aandoet om hem te krijgen. In 
haar laatste dagboek stond de school centraal: “Dat ik moest leren voor de toetsweek”.  

Soms geven deelnemers binnen één dagboek aan dat het doel dat ze voor ogen hebben zal 
veranderen in verloop van tijd. Een jongen (16,1 jaar) gaf aan dat verkering krijgen met een 
meisje hem het meest had bezig gehouden die week: “Verkeering, ik ben verliefd op het meisje en 
zij op mij maar we wachten gewoon nog even af”(jongen; 16,1). Dezelfde deelnemer geeft (in een 
andere vraag) aan dat hij verschillende dingen met haar wilde doen (verandering van doelen): 
“Praten, zoenen, aanraken en uiteindelijk wel seks”. Maar, zo schreef de deelnemer, het eerste 
doel was toch verkering krijgen aangezien het hebben van verkering een ‘tool’ is om de overige 
doelen te kunnen bewerkstelligen: “Zorgen dat ik eerst verkeering met her krijg dan een 
vertrouwensband opbouwen de rest gaat vanzelf”. 

 
Een ontwikkelingsproces (en zo ook de seksuele ontwikkeling) is volgens de 
dynamische systeem theorie een zelforganiserend proces: er bestaat geen initiëel 
design van een bepaald ontwikkelingstraject, maar ontstaat en ontwikkelt zich, 
naarmate de tijd vordert, als gevolg van interacties tussen de verschillende 
componenten (Rodgers & Rowe, 1993, 1998; Russell, 2005; Smiler et al. 2005; 
Zimmer-Gembeck & Helfand, 2008). Deze interactieve processen leiden tot 
innovatieve gedragingen en instrumentele middelen (tools) die nieuw zijn voor de 
adolescent in relatie met anderen.  
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2.1.3 Epigenetische landschappen als methode voor het representeren van verandering en 
ontwikkeling 

Volgens de dynamische systeemtheorie kunnen aspecten van seksualiteit 
(bijvoorbeeld het hebben van bepaalde normen en waarden) van een adolescent 
worden gezien als een zichzelf-in-stand-houdende-toestand (een zogeheten 
attractortoestand), waarbij kenmerken van de adolescent als kenmerken van de 
omgeving de oorzaak zijn van deze instandhouding. Een adolescent kan bijvoorbeeld 
een bepaalde opvatting hebben over homoseksualiteit, en het bijvoorbeeld grondig 
oneens zijn met de stelling “Het is prima als twee jongens vrijen”. Een bepaalde les op 
school kan de adolescent ertoe brengen om deze stelling op een veel genuanceerder 
wijze te bekijken. Na verloop van tijd echter valt de adolescent terug in zijn oude 
evaluatiepatroon waarin homoseksueel gedrag als vies en afkeurenswaardig wordt 
beoordeeld. 
 
Dit type processen kan worden beschreven door middel van een veelvuldig gebruikte 
representatievorm om een dynamisch systeem te omschrijven, namelijk in de vorm 
van een epigenetisch landschap zoals afgebeeld in figuur 2.7 (Saunders, 1993). Een 
epigenetisch landschap is een (handige en veelomvattende) manier om bij een 
bepaalde variabele de punten van stabiliteit en instabiliteit weer te geven. Een aantal 
auteurs gebruikt deze representatievorm als kader voor ontwikkelingspsychologisch 
onderzoek en theorievorming (Carriere, 2009; Muchisky, Gershkoff-Stowe, Cole & 
Thelen, 1996; Newell, Lui & Mayer-Kress, 2003). In plaats van een variabele af te 
beelden op een rechte lijn, gaande van nul tot een maximale waarde, worden 
variabelen afgebeeld als doorsneden door een bergachtig landschap. In die doorsnede 
komen ‘dalen’ en ‘bergen’ voor. Het diepste punt van een dal representeert het punt 
van maximale stabiliteit, corresponderend met een bepaalde waarde van de variabele 
in kwestie. Het hoogste punt van een berg representeert het punt van maximale 
instabiliteit. De toestand van het systeem kan worden voorgesteld door middel van 
een balletje dat door de bergen en dalen van het landschap rolt. Het balletje heeft 
bijvoorbeeld de spontane neiging om naar het diepste punt van het dichtstbijzijnde 
dal te rollen, dat wil zeggen een punt van maximale stabiliteit op te zoeken. Een 
balletje dat zich op een punt van maximale instabiliteit bevindt, zal zeer gevoelig zijn 
voor toevallige beïnvloeding in de richting van het ene dan wel het andere dal. Het 
beeld van een bal in het bergachtig landschap is een representatievorm voor 
bijvoorbeeld het hebben van bepaalde normen en waarden van een adolescent, 
voorgesteld door de positie van de bal in het landschap. Neem wederom de stelling: 
“Het is prima als twee jongens vrijen”. De verschillen tussen links en rechts 
corresponderen met het al dan niet eens zijn met de stelling, waarbij links staat voor 
het oneens zijn met de stelling en rechts voor het er mee eens zijn (zie figuur 2.7). De 
dalen waar de bal als vanzelf inrolt, representeren de mogelijke attractortoestanden 
van de verschillende meningen over deze stelling. De diepte en steilte van een dal 
symboliseert de sterkte van de attractortoestand en de mate van stabiliteit. Hoe 
dieper en steiler het dal, hoe stabieler de toestand van de mening is en hoe sterker 
deze toestand van deze mening weerstand kan bieden aan verandering. In een 
ondiepe attractor hebben allerlei toevalseffecten, zoals de toevallige persoon 
waarmee je hierover praat of de concrete context waarin je je bevindt (intra-
individuele variabiliteit) meer effect op de positie van het balletje (de mening van 
adolescent), omdat ze minder worden belemmerd door de steilheid van de kuil waarin 
het balletje ligt. In een bepaalde attractortoestand heeft het balletje weliswaar enige 
bewegingsruimte in de door wanden omsloten vallei, maar is het niet in staat om 
zonder sterk stuwende hulp (verstoring of perturbatie) het dal te verlaten. Aan de 
andere kant geldt: hoe ondieper het dal hoe makkelijker deze toestand, een bepaalde 
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mening bijvoorbeeld, kan worden veranderd. 
 
Naast de diepte en steilte van een attractor is ook de attractorbreedte een belangrijk 
kenmerk van een attractor. Hoe breder een attractor, hoe waarschijnlijker het is dat 
het systeem zich naar die attractor toe zal bewegen, met andere woorden de breedte 
van een attractor correspondeert met de verzameling initiële toestanden die naar de 
attractor toe leiden. In het voorbeeld (figuur 2.7) is de brede attractor, aan de 
linkerzijde, ongeacht de diepte ervan de meest waarschijnlijke toestand van het 
systeem. Aan de rechterkant bevindt zich een ondiepe smalle attractor. Dit 
correspondeert met een minder waarschijnlijke en minder stabiele toestand van het 
systeem. Denk bijvoorbeeld aan een jongere die de stelling over de twee vrijende 
jongens accepteert in de context van een les over moraal, maar buiten die les onder 
invloed van reacties van leeftijdsgenoten weer snel vervalt in de oude afkeer voor 
homoseksueel gedrag. 

 
Figuur 2.7. Het al dan niet eens zijn met de stelling: “Het is prima als twee jongens vrijen” 
afgebeeld als de positie van een rollende bal in een epigenetisch landschap 

Wanneer op een zichzelf-in-stand-houdende toestand invloed wordt uitgeoefend, 
bijvoorbeeld door middel van alledaagse gebeurtenissen, dan zal de positie van de bal 
veranderen en komt de bal misschien terecht in een nieuwe attractortoestand (zie 
figuur 2.8). Zo kan één van de beste vrienden van een adolescent op een goede dag uit 
de kast komen. Het kan zo zijn dat de vriendschapsband zo sterk is dat deze 
(misschien toch wel schokkende) bekentenis geen afbreuk doet aan de vriendschap, 
maar de mening van de adolescent ten opzichte van homoseksualiteit verandert. De 
adolescent in kwestie creëert een nieuwe evenwichtstoestand, dus een nieuwe 
attractor. Die attractor is echter smal en ondiep, bijvoorbeeld omdat die vrijwel 
uitsluitend betrekking heeft op zijn beste vriend, en niet op anderen, waarbij deze 
jongeren dan onmiddellijk in de oude en diepe attractor toestand gaat vervallen. 

 

In dit geval hebben de gebeurtenissen voor een positieve verandering gezorgd in de 
‘geloofsovertuiging’ met betrekking tot de stelling “Het is prima als twee jongens 
vrijen”. Anders gezegd, de adolescent heeft een tweede attractor toestand ontwikkeld, 
namelijk één van acceptatie van homoseksuele handelingen. Merk echter op dat in 
figuur 2.8 de nieuwe attractortoestand vrij ondiep is in vergelijking met de oude. In de 
praktijk zou dat betekenen dat deze attractor toestand betrekking heeft op de vriend 
van de jongere in kwestie, ten aanzien van wie hij homoseksuele handelingen kan 
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accepteren als niet perse moreel aanvechtbaar. Deze nieuwe toestand is waarschijnlijk 
ook minder stabiel dan de oude. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een relatief kleine 
negatieve invloed, zoals de negatieve reacties van andere vrienden, voldoende is om 
het systeem in zijn oude toestand terug te laten keren, met als netto resultaat dat het 
epigenetische landschap terugveert naar zijn oude toestand waarin slechts één 
attractor aanwezig is.  

 
Figuur 2.8. Matig stabiel effect 

Vergelijk dit type proces met het eerste besproken type proces, waarin de ervaringen 
niet ingrijpend genoeg waren om een nieuwe attractor toestand te creëren. Het is 
goed denkbaar dat als gevolg van allerlei invloeden, bijvoorbeeld lessen waarin een 
leerkracht argumenten bespreekt waarom homoseksuele handelingen onder gelijken 
geaccepteerd moeten worden, de leerling zal opschuiven in zijn opvattingen in de 
richting van een grotere acceptatie. Als deze lessen een oppervlakkig effect hebben, 
zullen ze niet in staat zijn om een nieuwe attractor toestand te creëren en zal de 
verandering van de mening van de adolescent – voorgesteld door de verandering in de 
positie van het balletje – enkel tijdelijk van aard zijn. Het balletje zal onherroepelijk 
weer terugrollen naar zijn oorspronkelijke toestand (figuur 2.9) eenvoudig omdat dit 
de enige aanwezige evenwichtstoestand is in het epigenetische landschap van de 
betreffende jongeren. In dit geval verandert de geloofsovertuiging van een adolescent 
weliswaar direct na het meemaken van bepaalde gebeurtenis, maar neemt het effect 
helaas na verloop van tijd spontaan ook weer af. De interventie, in de vorm van een les 
of lessen over seksuele varianten, heeft dus een kortetermijneffect, maar als gevolg 
van de vorm van het onderliggende landschap, geen langetermijneffect. Na een reeks 
lessen over seksualiteit is de mening veranderd, maar een paar maanden later is de 
oude afkeer weer spontaan teruggekeerd. De lessen hebben dan geen nieuwe 
attractortoestand gecreëerd, ze hebben tijdelijk de bal in de richting van tolerantie 
geduwd, maar de kuil is onveranderd gebleven. 

 
Figuur 2.9 Tijdelijk effect 
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Een gedragsverandering is dus vaak van tijdelijke aard wanneer de gebeurtenis niets 
verandert aan de onderliggende zichzelf-in-stand-houdende mechanismen, met 
andere woorden, wanneer er slechts één attractortoestand bestaat en de gebeurtenis 
niets verandert aan het attractorlandschap en er geen nieuwe positievere attractor 
toestand wordt gecreëerd. Een zeer invloedrijke gebeurtenis of reeks van 
gebeurtenissen, of processen van reflectieve abstractie, of gesprekken met 
leeftijdsgenoten, kunnen in staat zijn de vorm van het attractorlandschap te 
veranderen (zie figuur 2.10). De vraag wat er voor nodig is om het attractor landschap 
te veranderen is afhankelijk van de veerkracht van het landschap. Die veerkracht is 
direct afhankelijk van de manier waarop allerlei onderliggende componenten, van 
sociale tot persoonlijke, met elkaar samenwerken voor de instandhouding van een 
bepaald landschap. De mogelijkheid dat nieuwe attractortoestanden worden 
gecreëerd, naast de reeds bestaande, is echter een heel belangrijke component van 
epigenetische landschappen. Een verwante eigenschap is dat bestaande attractoren 
worden veranderd, bijvoorbeeld minder diep worden gemaakt, waardoor de 
stabiliteit van de betreffende attractor wordt verminderd. Hierdoor volstaat een 
kleinere invloed om het balletje naar een andere attractor te laten rollen (zie figuur 
2.11).  
 
De verandering in mechanisme kan in de adolescent zelf zitten: de adolescent verlaat 
de ene attractorstaat voor een andere (meer positievere) attractorstaat doordat door 
het uit de kast komen van zijn vriend hem aan het denken heeft gezet (reflectieve 
abstractie), hem ertoe heeft aangezet om ook met andere vrienden te praten (sociale 
mediatie) et cetera, wat ertoe heeft geleid dat zijn mening is veranderd ten opzichte 
van homoseksualiteit. Daarnaast vormt ook de omgeving van de adolescent een 
belangrijke verklaring voor de vorm van het epigenetische landschap. Denk hierbij 
aan een jongere die van een bekrompen plattelandsschool (omgeving van de 
adolescent), waar homoseksualiteit niet of nauwelijks werd geaccepteerd, voor zijn 
opleiding verhuist naar de (tolerantere) grote stad 5, waar hij aanzienlijk meer kans 
heeft om in contact te komen met mensen die hij positief waardeert, maar die een 
andere en tolerantere visie hebben op homoseksualiteit.  

 
Figuur 2.10. Epigenetisch landschap verandert van vorm door middel gebeurtenissen 

                                                           

5 Als de oorspronkelijke, brede attractor geheel verdwijnt blijft er slechts één attractor over, en dat is dan 
een attractor die maximaal breed is, dus maximaal waarschijnlijk. In de meeste gevallen zal de 
oorspronkelijke, smalle attractor ook breder worden naarmate de oorspronkelijke brede attractor 
verdwijnt.  
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Figuur 2.11. Door verandering van het epigenetisch landschap is het eenvoudiger om in de meer 
positieve attractorstaat te belanden: stabiel effect 

De omgeving en de jongere zelf kan dus zowel de attractorstaat van de jongere als de 
vorm van het epigenetische landschap veranderen. Als dat gebeurt, en het nieuwe 
landschap bevat een – nieuwe – positieve attractor, dan is het landschap in gunstige 
zin beïnvloed (zie figuur 2.11). Wanneer het epigenetische landschap daarentegen 
niet verandert, dat wil zeggen als er geen verandering is in de attractoren, is de kans 
aanzienlijk dat het effect van diverse soorten interventies – gaande van gesprekken 
met leeftijdsgenoten tot programma’s op school – uitsluitend op korte termijn 
zichtbaar is. Een langetermijneffect, waarbij toevallige invloeden weinig effect hebben 
op de attractor toestand (in dit geval de mening van de adolescent), correspondeert 
met het ontstaan van een nieuwe en voldoende diepe attractor. Het is dus van belang 
op zowel korte- als op langetermijn de (gedrags)verandering te onderzoeken. 
 
In de gedragswetenschappen worden fluctuaties op de korte termijn, bijvoorbeeld 
dag-tot-dag fluctuaties in iemands mening, vaak beschouwd als een soort meetfout 
(Van Geert en Van Dijk, 2002). De opvatting is dat een gemeten of geobserveerde 
eigenschap de som is van de ware eigenschap plus toevalsvariatie, en die laatste 
wordt dan beschouwd als meetfout. Echter, redenerend vanuit het model van 
epigenetische landschappen geeft de aard en omvang van kortetermijn fluctuaties 
belangrijke informatie over de structuur van het onderliggende landschap. Als de 
attractor ondiep is, betekent dat eigenlijk dat toevallige factoren een sterke en 
merkbare invloed kunnen hebben op het gedrag van het systeem. In dat geval is er 
sprake van een hoge mate van fluctuatie. Denk hierbij aan een balletje in een zeer 
ondiepe attractor, dat bij de minste invloed (het minste zuchtje wind) al naar links of 
rechts kan rollen. Bij een zeer diepe attractor moet er buitengewoon veel gebeuren 
om enige variatie in het systeem te krijgen. We kunnen hierbij denken aan jongeren 
die bijvoorbeeld totaal ongevoelig zijn voor argumenten ten aanzien van de 
aanvaardbaarheid van varianten van seksueel gedrag, zoals homoseksualiteit. Op het 
moment dat het systeem bezig is een nieuwe attractor toestand te creëren, kan het 
worden gekenmerkt door een hoge en zeer onvoorspelbare mate van fluctuaties, 
omdat het nu makkelijk kan variëren tussen twee geheel verschillende attractoren. 
Samenvattend, kortetermijn fluctuaties geven informatie over de structuur van het 
onderliggende systeem. 
 
Bij een klassieke, niet dynamische, voorstelling wordt de variabele voorgesteld door 
een rechte lijn, zonder de verwachte punten van stabiliteit of instabiliteit aan te geven 
(zie figuur 2.12). Dit houdt in dat de adolescent (het balletje) zich op elk punt van de 
lijn kan bevinden zonder spontaan ergens naar toe te rollen. De toestand, die wordt 
voorgesteld door de positie van het balletje, wordt hierdoor enkel bepaald door de 
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som van zowel externe als interne factoren: zodra minstens één van de factoren 
verandert (bijvoorbeeld door middel van het uit de kast komen van een dierbare 
vriend) verandert tevens de positie van het balletje. De mate van positieverandering 
van het balletje is evenredig aan de mate waarin (minstens één van de) factoren wordt 
veranderd. In principe is elke positie even stabiel en geen enkele positie is stabieler 
dan de factoren die deze positie bepalen (culturele invloeden, school invloeden, 
invloeden van leeftijdsgenoten, persoonlijkheidsinvloeden, et cetera.). 

 
Figuur 2.12. Klassieke voorstelling van een verandering in mening 

Anders dan bij het epigenetische landschap kan de klassieke voorstelling van 
(gedrags)verandering geen overkoepelend representatiekader bieden voor bepaalde 
effecten, zoals korte- versus langetermijnveranderingen, verschillen in de mate van 
fluctuatie en non-lineariteit.  

2.2 Perspectieven op seksuele ontwikkeling: een taxonomie6 

Seksuele ontwikkeling kan vanuit verschillende invalshoeken of perspectieven 
worden onderzocht. Het verschil in perspectief komt voornamelijk voort uit de 
verschillende doelstellingen die onderzoekers voor ogen hebben. Zo zal de overheid 
voornamelijk geïnteresseerd zijn in de afname van tienerzwangerschappen, waarbij 
de data worden verkregen via vragenlijsten van GGD’s en huisartsenposten. Het gaat 
hierbij dan om de algemene lijn en om de effectiviteit van brede interventies op 
populatieniveau. Hulpverleners, of GGD medewerkers die te maken hebben met 
concrete individuen, zullen daarentegen juist geïnteresseerd zijn in hoe ze op een 
adaptieve manier kunnen ingrijpen in ongewenste, individuele trajecten, of hoe ze 
aansluiting kunnen vinden bij de normen, waarden en handelingen van een bepaalde 
jongere. Voor een adolescent spelen dan weer andere doelstellingen, bijvoorbeeld de 
vraag hoe feitelijk om te leren gaan met de liefdesperikelen van alledag, of hoe 
concreet contact te leggen met iemand waarop de adolescent stiekem verliefd is. Dat 
wil zeggen, vanuit de gebruikers van wetenschappelijke kennis spelen er bepaalde 
perspectieven op de aard van de gewenste kennis. Ook in het wetenschappelijk 
onderzoek zelf kan een bepaald verschijnsel, zoals de ontwikkeling van seksualiteit in 

                                                           

6 Sectie 2.2  is gebaseerd op de geïntroduceerde taxonomie voor effectevaluaties van interventies gericht op 
gedragsveranderingen in Boelhouwer, 2013. 
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de context van relaties met anderen, vanuit een veelheid aan verschillende elkaar 
aanvullende perspectieven worden benaderd. 
 
In de literatuur wordt het onderzoeken vanuit verschillende perspectieven ook wel de 
multi-method of meervoudige methode genoemd (Geiser, Eid, Nussbeck, Courvoisier & 
Cole, 2010; Grimm, Pianta & Konold, 2012; Langer, Wood, Bergman & Piacentini, 
2010). Echter, wat in de literatuur wordt genoemd bestrijkt vaak een beperkt 
variatiegebied, bijvoorbeeld het afnemen van vragenlijsten bij instanties, ouders en 
kinderen en adolescenten. Elke bron van informatie wordt dan beschouwd als een 
verschillend perspectief. Onze visie op de meervoudige methode heeft betrekking op 
een veel breder scala van evaluatiemethodes en analyse van resultaten dan algemeen 
in de literatuur wordt bedoeld, en sluit aan bij ons theoretische raamwerk, namelijk 
de theorie van complexe dynamische systemen. 
 
Wetenschappelijk onderzoek zou zich kunnen beperken tot de concrete doestelling 
zoals geformuleerd door een opdrachtgever of doelgroep. Het alternatief is dat de 
onderzoeker uitgaat van een taxonomie waarin meerdere perspectieven en 
doelstellingen een plek worden gegeven, namelijk alle mogelijke perspectieven die 
voor een wetenschappelijke beschrijving van gedragsveranderingen betekenisvol zijn 
(Boelhouwer, 2013). Een taxonomie definiëren wij als een systematisch 
classificatieschema. De systematiek bestaat veelal uit het onderscheiden van een 
aantal dimensies, op grond waarvan een bepaald werkelijkheidsgebied, bijvoorbeeld 
de ontwikkeling van seksualiteit in de context van de relaties, in kaart kan worden 
gebracht. Een taxonomie helpt de onderzoeker met keuzes te maken wat betreft de 
methodologische aanpak, om op een meer valide manier gedragsveranderingen te 
kunnen onderzoeken. Ondanks het belang van een dergelijke taxonomie zijn er 
nauwelijks voorstellen voor een dergelijke taxonomie te vinden (Boelhouwer, 2013). 
 
Een eerste aanzet voor een taxonomie vinden we in het werk van Lichtwarck-Aschoff, 
Van Geert, Bosma en Kunnen (2008a). Lichtwarck-Aschoff en collega’s adviseren bij 
het bestuderen van een bepaald ontwikkelingsaspect – in hun geval identiteit – 
onderscheid te maken tussen de volgende twee dimensies:  

 De statisch-dynamische analysedimensie 
 De micro-macro tijdschaaldimensie 

Naast deze twee dimensies voegde Boelhouwer (2013) twee dimensies aan de 
taxonomie van perspectieven op gedragsverandering toe:  

 De dimensie directe-indirecte informatiebron (Lambert, Shapiro & Bergin, 
1986) 

 De dimensie van de gedragsverandering op korte termijn tegenover lange 
termijn  

Hoewel Boelhouwer (2013) de taxonomie in de eerste instantie toepaste op het 
evalueren van interventies, zijn de vier dimensies van de taxonomie tevens van 
toepassing op een ontwikkelingsproces van seksualiteit in een relationele context.  

2.2.1 Statische versus dynamische dimensie 

De eerste, de statisch-dynamische dimensie, laat zien dat een onderwerp als 
seksualiteit op twee manieren kan worden bestudeerd. Ten eerste kan seksualiteit 
statisch worden bekeken als een combinatie van verschillende factoren in een 
steekproef die bestaat een groot aantal individuen. Hierdoor wordt, meestal aan de 
hand van variatie tussen individuen in een bepaalde steekproef, de onderzoeker in 
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staat gesteld fysieke seksuele gedragingen van een individu te voorspellen op basis 
van de statistische bijdrage van bepaalde factoren. Bij seksualiteit kan worden 
gedacht aan de statistische bijdrage van geslacht, opleidingsniveau, etniciteit, 
temperament, sociale status van ouders, et cetera. Deze bijdragen worden, in de 
sociale wetenschappen, vaak geformuleerd in de vorm van regressiemodellen. Een 
statisch model kan worden gevalideerd door grote groepen individuen te nemen 
waarbij de verschillende factoren voldoende variëren. Zo kan er een vergelijking 
worden gemaakt door bijvoorbeeld de bijdrage van geslacht op het hebben van de 
eerste keer geslachtgemeenschap uit te rekenen, waarbij genderverschillen 
samenhangen met verschillen in gemiddelde leeftijd waarop de adolescent het voor 
het eerst doet. Daar de statische manier van dataverwerking veelal wordt gedaan bij 
steekproeven van aanzienlijke omvang, wordt de generaliseerbaarheid van de 
verworven resultaten in de richting van de populatie bevorderd (Hamaker, Dolan & 
Molenaar, 2005). Generaliseerbaarheid wordt dan vrijwel altijd gedefinieerd als de 
overeenstemming tussen uitspraken die gelden voor de onderzochte steekproef, en 
uitspraken die gelden voor de populatie waaruit de steekproef is gekozen. De valkuil 
van deze benadering is dat gebruikers van deze statische modellen, de modellen vaak, 
maar onterecht, ook koppelen aan procesmodellen. Ondanks de schijn van het 
tegendeel geven deze statische modellen geen inzicht in het achterliggende proces 
(Molenaar, 2004; Molenaar & Campbell, 2009). Het antwoord op de vraag hoe of op 
welke manier een veranderingsproces zich voltrekt, blijft met de statische aanpak die 
kenmerkend is voor de overgrote meerderheid van onderzoeken in het ongewisse 
(Kazdin, 2007; Kazdin & Nock, 2003; Visser, 2011). De statische aanpak beschrijft 
associaties tussen variabelen, waarbij de associatie wordt bepaald door de manier 
waarop de ene variabele met de andere samenhangt bij een groot aantal individuen. 
Bij een proces model, dienen we te weten hoe een bepaalde variabele, of de 
verandering binnen die bepaalde variabele, een causale invloed heeft op de 
verandering binnen een andere variabele. Hoewel er binnen de 
gedragswetenschappen vaak van wordt uitgegaan dat het eerste soort kennis direct 
generaliseerbaar is naar het tweede soort kennis, blijkt een dergelijke generalisatie 
meestal onterecht. 
 
De Stanford Encyclopedia of Philosophy definieert een proces als “a sequentially 
structured sequence of successive stages of phases” (Rescher, 2012). Een procesmodel 
definiëren wij als een model dat de verschillende stappen in een veranderingsproces 
weergeeft, op een bepaald beschrijvingsniveau (bijvoorbeeld het niveau van 
veranderingen per dag of week, of op het niveau van handelingsstappen). Bij een 
dynamische aanpak van seksualiteit wordt het veranderingsproces in kaart gebracht 
zoals dat plaatsvindt bij een individuele analyse-eenheid. Een analyse-eenheid kan 
één persoon impliceren, maar kan ook bestaan uit twee of meerdere personen 
wanneer de analyse-eenheid de interactie tussen personen betreft (Steenbeek & Van 
Geert, 2007). Voor de validatie van dynamische modellen zijn individuele tijdseries 
nodig, of beter gezegd tijdseries die betrekking hebben op die analyse eenheid waarin 
het veranderingsproces zich feitelijk voltrekt. De stappen in een dergelijke sequentie 
van gebeurtenissen zijn iteratief van aard. Dit betekent dat elke volgende stap mede 
wordt bepaald door de vorige stap. De klassieke manier om verandering te modelleren 
is met behulp van differentiaalvergelijkingen. Deze geven weer hoe een volgende 
toestand uit een vorige kan worden afgeleid. Hierbij worden parameters gebruikt die 
per individu of groep kunnen verschillen. Naast differentiaalvergelijkingen kunnen 
veranderingsmodellen ook worden weergegeven in de vorm van transitiemodellen 
(zie hoofdstuk 6, sectie 6.2). 
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Merk op dat als een eigenschap geen verandering laat zien – een zogenaamde stabiele 
eigenschap – er nog steeds een dynamische verklaring voor dient te worden gegeven. 
In dat geval moet namelijk worden verklaard waarom de mate van verandering gelijk 
is aan nul. In een dynamisch model wordt het gelijk blijven van een bepaalde toestand 
verklaard op basis van actieve processen die de toestand helpen reproduceren of 
helpen bestendigen. Denk hierbij aan verklaringen waarom twee jonge geliefden 
telkens weer tegen dezelfde probleemsituatie in hun relatie oplopen. Dit kan komen 
doordat de kenmerken van de adolescenten en de omgeving deze toestand in stand 
houden en afschermen tegen bijvoorbeeld positieve beïnvloeding. 

2.2.2 Micro- versus macrotijdschaal 

Zowel de statische als de dynamische onderzoeksaanpak kan worden gesitueerd op 
verschillende tijdschalen. Deze tijdschalen worden weergegeven in de zogenaamde 
micro-macrodimensie. Deze tijdschalen hangen samen met de tijdschalen die we 
hebben besproken binnen de context van het agent-model. Zo kan seksualiteit worden 
bekeken in één bepaalde specifieke handelingssituatie (microtijdschaal), waarbij 
feitelijke handelingssequenties worden bestudeerd. Een voorbeeld is het toenadering 
zoeken tot elkaar waarbij het de ene adolescent het initiatief neemt door zijn beste 
openingszin uit de kast te halen, waarna de ander hierop reageert door vriendelijke te 
glimlachen, wat weer een reactie uitlokt bij de eerste, et cetera. Anderzijds kan het 
begrip seksualiteit ook over een langere tijdsperiode heen worden geanalyseerd 
(macrotijdsschaal). Denk hierbij aan een serie van relaties van één persoon gedurende 
de middelbare schoolperiode of bijvoorbeeld de veranderingen in het type relatie over 
de adolescentieperiode heen. Hoewel de duur van de gebeurtenissen die met deze 
tijdschalen corresponderen tot op zekere hoogte willekeurig is, moet de indeling van 
gebeurtenissen in tijdschalen zo gebeuren dat de samenhang tussen gebeurtenissen 
gewaarborgd blijft, aangezien tijdschalen gekoppeld zijn aan bepaalde typen 
gebeurtenissen. Zo kan bijvoorbeeld op microniveau een handeling onder de loep 
worden genomen die bestaat uit één enkele actie-reactieketen; een adolescent doet 
bijvoorbeeld een poging om een ander te zoenen en de ander zoent terug. Echter, een 
handelingssequentie op microniveau kan ook meerdere actie-reactieketens omvatten; 
een eerste zoen kan leiden tot een vrijpartij. Ondanks het feit dat de eerste 
handelingssituatie hooguit tien seconden hoeft te duren terwijl de tweede over het 
algemeen aanzienlijk meer tijd in beslag neemt, kan men in beide gevallen spreken 
van de microtijdsschaal, aangezien beide één specifieke handelingssituatie betreffen, 
met een binnen die handeling betekenisvol begin en eind. 
 
Bij de analyse van processen op verschillende tijdschalen is het van belang een beeld 
te krijgen van de relatie tussen de tijdschalen. Bij langetermijn veranderingen in 
seksueel gedrag is het bijvoorbeeld van belang zicht te krijgen op de concrete 
microvorm waarin seksueel gedrag zich aandient, bijvoorbeeld het effectief kunnen 
weigeren van een ongewilde seksuele handeling.  
 
De twee dimensies, de statische- dynamische dimensie en de tijdschaaldimensie, 
kunnen worden gecombineerd tot vier mogelijke onderzoeksperspectieven op een 
ontwikkelingsproces. Deze vier verschillende invalshoeken worden geïllustreerd door 
middel van voorbeelden uit het proces van de seksuele ontwikkeling:  

 Micro-statisch: een voorbeeld van een micro-statische benadering is het 
optellen van het aantal verschillende toenaderingspogingen binnen een 
groep adolescenten gedurende één middagpauze. Hierbij vormt de 
middagpauze één situatie en wordt het toenaderingsgedrag opgeteld over 
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de individuen heen.  
 Macro-statisch: in het geval van een macro-statische invalshoek wordt 

seksualiteit onderzocht door bijvoorbeeld het aantal toenaderingspogingen 
over verschillende middagpauzes heen te middelen, om op die manier 
bijvoorbeeld een gemiddelde te krijgen dat karakteristiek is voor jongeren 
van twaalf jaar. 

 Micro-dynamisch: een micro-dynamisch aspect van seksualiteit kan onder 
andere in kaart worden gebracht door één tijdssequentie van 
toenaderingsgedrag van een individu tijdens de middagpauze vast te 
leggen. Denk hierbij aan één toenaderingsinteractie waarbij een adolescent 
een compliment aan een ander geeft, waarna de ander zijn schouders 
ophaalt en wegloopt en daarmee de interactie stopt.  

  Macro-dynamisch: een voorbeeld hiervan is het per week turven van het 
aantal toenaderingsinteracties binnen een vriendengroep over de loop van 
het schooljaar en de veranderingen in het weekgemiddelde te laten zien 
voor één individu, of voor één specifieke vriendengroep. 

2.2.3 Directe versus indirecte informatiebron 

Een onderzoeker kan informatie verkrijgen vanuit verschillende informatiebronnen. 
Deze bronnen kunnen direct of indirect van aard zijn.  
 
Onder de directe informatiebron worden de personen verstaan die ‘het onderwerp’ 
van onderzoek zijn (Lambert, Shapiro & Bergin, 1986). In het geval van de seksuele 
ontwikkeling zijn dat de adolescenten. De adolescent observeert zijn eigen gedrag en 
rapporteert hierover. Voor een onderzoeksonderwerp als seksualiteit is het zeker van 
belang om de adolescent als directe informatiebron bij het onderzoek te betrekken. 
Helaas brengt het verwerven van gegevens via een directe informatiebron ook 
moeilijkheden met zich mee: om eigen gedrag te kunnen evalueren dient een persoon 
in te staat te zijn tot een zekere zelfreflectie. Indirecte informatiebronnen, dus alle 
bronnen van informatie over de adolescent behalve de adolescent zelf, kennen deze 
belemmering niet aangezien zij het beoogde gedrag van buitenaf observeren en 
rapporteren. Het nadeel is echter dat een dergelijke observatie via een andere bron 
dan de adolescent zelf meestal geen beeld geeft van de betekenis die de persoon 
verleent aan zijn gedrag op de gebeurtenissen (voor een vergelijkbaar pleidooi binnen 
de psychotherapie, zie Klein & Elliott, 2006; Carey et al., 2007; Levitt, Butler & Hill, 
2006) en daarbij spelen bij de seksuele ontwikkeling veel interacties (denk aan 
fysieke seksuele interacties) af buiten het zicht van indirecte informatiebronnen 
(zoals leerkrachten en ouders). 
 
Indirecte informatiebronnen kunnen zowel een informeel als een meer gestructureerd 
karakter aannemen. Ze kunnen informeel zijn in die zin dat de rapportage van 
bijvoorbeeld ouders veelal is gebaseerd op algemene niet- gestructureerde 
observaties van alledag, zoals de globale indruk die de ouders hebben van de 
seksualiteit van hun kinderen. Wetenschappers rapporteren daarentegen op een meer 
gestructureerde manier, waarbij ze aan de hand van een van te voren opgezet 
protocol, bepaalde gedragsveranderingen systematisch in kaart proberen te brengen. 
Welke indirecte informatiebronnen het beste gebruikt kunnen worden, hangt af van 
het onderwerp. Zo kunnen bij de seksuele ontwikkeling naast de inzichten van 
kinderen en adolescenten tevens de inzichten van de ouders maar ook van 
bijvoorbeeld een leerkracht belangrijk zijn.  
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2.2.4 Kortetermijn- versus langetermijn veranderingen in de context van 
stabiele kenmerken  

Het onderscheid tussen de kortetermijn en de langetermijn is van een andere orde 
dan het onderscheid tussen de micro- en de macrotijdschaal. De microtijdschaal richt 
zich typisch op wat er gebeurt binnen de context van een handeling of interactie, de 
macrotijdschaal richt zich op gebeurtenissen over de langetermijn, die te maken 
hebben met leren, veranderen en ontwikkelen. De begrippen kortetermijn en 
langetermijn verwijzen beiden naar datgene wat er gebeurt op de macrotijdschaal van 
leren, veranderen en ontwikkelen. Als een adolescent bijvoorbeeld een nieuwe 
vaardigheid heeft geleerd, bijvoorbeeld op een bepaalde manier contact leggen met 
iemand van de andere sekse waarvoor de adolescent bijvoorbeeld ook seksuele 
belangstelling heeft, dan kan die nieuwe vaardigheid na relatief korte tijd alweer 
verdwijnen, bijvoorbeeld omdat ze toch niet functioneel is, maar ze kan zich ook 
bestendigen en een onderdeel worden van het vaste gedragsrepertoire van de 
adolescenten in kwestie. Dat wil zeggen, een verandering in het type gedrag op 
kortere termijn impliceert niet per se een blijvende verandering, dus een verandering 
op lange termijn. Dit verschil is van belang binnen de dynamische systeemtheorie 
theorie van complexe dynamische systemen (zie sectie 2.1.3 epigenetische 
landschappen).  

2.2.5 De vier taxonomiedimensies en onderzoek naar seksuele ontwikkeling 

De vier bovenstaande dimensies zijn theoretisch gesproken combineerbaar tot zestien 
verschillende invalshoeken (zie figuur 2.13). De keuze voor één dan wel een 
combinatie van bepaalde invalshoeken is afhankelijk van de vraag hoe het doel (de 
doelen) van een onderzoek via welk type metingen het beste bereikt kunnen worden.  

 
Figuur 2.13. Schematisch overzicht taxonomie 

De keuze voor bepaalde invalshoeken staat niet los van de inhoud van de meting. 
Hoewel kwantitatief onderzoek naar de seksuele carrière en risicogedrag een schat 
aan informatie oplevert (zie voor grootschalig Nederlands onderzoek De Graaf, et. al, 
2005; De Graaf, et al., 2012) blijft de grote verscheidenheid aan niet-fysieke seksuele 
gedragingen, bijbehorende emoties en psychosociale expressies van seksualiteit 
onderbelicht (Dekovic, Aken, Ter Bogt & Van Geert, 2009; Russell, 2005; Tolman, 
2002; Zimmer-Gembeck & Helfand, 2008). Daar waar deze aspecten wel worden 
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meegenomen in onderzoek, wordt de seksuele ontwikkeling voornamelijk (door 
middel van multiple-choicevragen) op een statische manier onderzocht door naar 
associaties te kijken tussen variabelen over grote steekproeven heen. De individuele 
variabiliteit – die eigenlijk alleen maar via een dynamisch meetperspectief in kaart 
kan worden gebracht – wordt in dit soort onderzoek buiten beschouwing gelaten. Wel 
worden cross-sectionele vergelijkingen getrokken door bijvoorbeeld de bijdrage van 
leeftijd op fysiek seksueel gedrag te bepalen, waarbij leeftijdsverschillen 
samenhangen met verschillen in de onset en variaties van de verschillende fysieke 
gedragingen. Zo werden in het onderzoek ‘Seks onder je 25e’ (De Graaf, et al., 2012) 
statistische moderatoren7 als onder andere geslacht, leeftijd, etniciteit, 
opleidingsniveau en religie meegenomen om de seksuele carrière in kaart te brengen. 
Daarnaast werden verschillende thema’s rondom het onderwerp seksualiteit 
onderzocht zoals verliefdheid, verkering, evaluatie van de eerste 
geslachtsgemeenschap, seksuele opvattingen, seksuele oriëntatie et cetera. Maar ook 
deze thema’s werden (eenmalig: kortetermijn) afgenomen door middel van gesloten 
vragen en ook deze data werden op een statische manier verwerkt. 
 
De statische methode kan worden aangevuld door de feitelijke processen van seksuele 
ontwikkeling te onderzoeken, waarbij een procesmodel dient te worden gebruikt. Een 
procesmodel wordt in dit rapport gedefinieerd als een model dat de verschillende 
stappen in een veranderingsproces weergeeft, op een bepaalde tijdschaal 
(bijvoorbeeld de tijdschaal van veranderingen over minuten in een handeling of 
interactie, en de tijdschaal van veranderingen over week, maanden of jaren). Het 
bestaande onderzoek naar seksuele ontwikkeling heeft zich tot nu toe nauwelijks 
gericht op het proces en de daarbij onderliggende mechanismen van de seksuele 
ontwikkeling (Zimmer-Gembeck & Helfand, 2008). Dat wil zeggen dat we het 
onderzoek dienen uit te breiden met dynamisch-microtijdschaal en dynamisch-
macrotijdschaal georiënteerde methoden. 
 
Het meeste bestaande onderzoek naar de seksuele ontwikkeling hangt grotendeels af 
van zelfrapportage. Daarnaast wordt in mindere mate gebruik gemaakt van indirecte 
informatiebronnen; de ouders of verzorgers van een kind. Ouders observeren het 
gedrag van hun kinderen en rapporteren hierover (zie onder andere Friedrich, 
Grambsch, Broughton, Kuiper & Beilke, 1991; Schoentjes, Deboutte & Friedrich, 1999).  
 
Zelfrapportage over een delicaat onderwerp als seksuele ontwikkeling brengt de 
nodige problemen en beperkingen met zich mee (zie voor een review McCallum & 
Peterson, 2012). Ten eerste is het moeilijk om een representatief onderzoek te doen 
naar de seksuele ontwikkeling aangezien het vaak bepaalde soorten jongeren zijn die 
hieraan willen deelnemen (participatie bias; bv allochtone jongeren hebben meer 
moeite met participatie dan autochtone). Daarnaast bestaat het risico dat de 
deelnemers op een sociaal wenselijke manier antwoord geven. Daarbij kan sprake zijn 
van het zogenaamde item response rate probleem: deelnemers kunnen bepaalde 
vragen expres vermijden door het niet invullen van bepaalde vragen, het random 
invullen van mulitple-choice vragen, of het herhaaldelijk invullen van 

                                                           

7 Een moderator variabele is een variabele die de richting, of de sterkte van het verband tussen de 
onafhankelijke variabele (een bepaalde fysiek seksuele gedraging) en de afhankelijke variable (het verloop 
van de seksuele carrière) beïnvloedt (Baron & Kenny, 1986).  
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antwoordmogelijkheden als ‘Niet van toepassing’, of ‘Weet ik niet’. Een laatste 
probleem is dat zelfrapportage meestal retrospectief van aard is. Dit brengt het 
probleem van de herinnering met zich mee (recall memory bias). Om dit laatste 
probleem te overkomen adviseren McCallum en Peterson (2012) de duur van de 
periode tot een minimum te beperken.  
 
Volgens Kinsey was het face-to-face interview de enige enigszins betrouwbare 
methode om de persoonlijke seksualiteit in kaart te brengen (Bullough, 1998). De 
komst van de computer heeft er echter voor gezorgd dat er in de laatste decennia een 
verschuiving heeft plaatsgevonden van het overwegend afnemen van face-to-face 
interviews en papierenvragenlijsten naar online-vragenlijsten. Het afnemen van 
online-vragenlijsten biedt voor sommige van de hiervoor genoemde biasproblemen 
van zelfrapportage-onderzoek een oplossing. In ons onderzoek bijvoorbeeld, bleken 
jongeren over het algemeen zeer openhartig en uitgebreid te antwoorden. Wat ze ons 
niet willen vertellen blijft uiteraard een per definitie onbekende factor in het geheel. 
 
Ondanks de tekortkomingen van de zelfrapportage-methode, kunnen de data zeer 
waardevolle informatie opleveren, met name wanneer de methode zich richt op de 
dynamische aspecten van seksuele ontwikkeling en wanneer de antwoorden op een 
dynamische manier worden verwerkt als context-afhankelijk responsen (Schwarz, 
2006, 2007; Schwarz & Oyserman, 2001; Strack & Schwarz, 2007; Lichtwarck-Aschoff 
et al., 2008).  
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3.1 Introductie: twee studies naar de seksuele ontwikkeling  

In dit rapport wordt met behulp van twee studies het seksuele ontwikkelingsproces in 
kaart gebracht: (1) een cross-sectionele vragenlijststudie en (2) een longitudinale 
dagboekstudie. Het SDDS-model (zie hoofdstuk 2) ligt ten grondslag aan de opzet van 
beide studies en heeft invloed gehad op zowel het design en de methode als op de 
soort vragen die werden gesteld. 
 
In de cross-sectionele vragenlijststudie (csv-studie) vulden 2022 deelnemers (9 tot en 
met 22 jaar) eenmalig een vragenlijst in. De studie is bedoeld om verschillen in de 
seksuele ontwikkeling van kinderen en adolescenten per leeftijdscohort met elkaar te 
kunnen vergelijken. De longitudinale dagboekstudie volgde 376 deelnemers (10 tot en 
met 23 jaar) maximaal 21 maanden lang met behulp van dagboeken die de 
deelnemers op gezette tijden invulden. Met behulp van de dagboekstudie is 
geprobeerd om verschillende trajecten in de seksuele ontwikkeling in kaart te 
brengen waarbij de onderliggende mechanismen zijn bestudeerd die ten grondslag 
liggen aan een gezonde seksuele ontwikkeling. Het gebruik van de dagboekmethode 
bij onderzoek naar de seksuele ontwikkeling van jongere en adolescenten is een 
nieuwe aanpak dat het seksuele ontwikkelingsproces, op micro-dynamisch niveau (zie 

hoofdstuk 2, sectie 2.2.1 en sectie 2.2.2) in kaart kan brengen. 
 
De resultaten van beide studies worden geplaatst in het theoretische 
onderzoekskader dat in hoofdstuk 2 aan bod is gekomen. Hiermee levert deze 
rapportage zowel een theoretische als een empirische bijdrage aan het (pre)seksuele 
ontwikkelingsproces van kinderen en adolescenten, waarbij de nadruk ligt op de 
‘gezonde’ en (relatief) normale seksuele ontwikkeling, emoties en persoonlijke 
doelstellingen met betrekking tot seksualiteit. In het onderzoek ‘Seks onder je 25ste’ 
(2005, 2012) werd eenmalig een zeer uitgebreide vragenlijst afgenomen. In deze 
vragenlijst werden vrijwel uitsluitend muliple-choice vragen gesteld over diverse 
onderwerpen zoals de seksuele carrière, beschermingsgedrag en zwangerschap, 
grensoverschrijding, homo-acceptatie, internet als informatiebron et cetera. In dit 
rapport zullen, daar waar het mogelijk is, resultaten onder andere uit het onderzoek 
‘Seks onder je 25ste’ worden vergeleken met de twee huidige studies.  
 
Het meeste onderzoek naar de seksuele ontwikkeling maakt gebruik van vragenlijsten 
met gesloten antwoord opties. In dit onderzoek bestonden de vragenlijsten van de 
cross-sectionele studie en de dagboeken van de longitudinale studie uit zowel gesloten 
als uit open vragen. Vaak worden deze twee manieren om een vraag te stellen 
gekoppeld aan de twee manieren van onderzoek bedrijven: kwantitatief versus 
kwalitatief. In de twee volgende secties wordt ingegaan op de verschillende wijzen 
van onderzoek en vraagstelling. 
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3.1.1 Kwantitatief versus kwalitatief onderzoek1  

In onderzoek kan gebruik worden maken van zowel kwantitatieve als kwalitatieve 
onderzoeksmethoden.  
 
Kwantitatieve methoden worden voornamelijk gebruikt voor het beantwoorden van 
specifieke vragen en het genereren van conclusies die generaliseerbaar zijn naar een 
grotere populatie door het verzamelen van numerieke data uit een representatieve 
steekproef. Kwalitatief onderzoek wordt gebruikt om een gedetailleerd beeld te 
krijgen van een bepaald fenomeen. Bij deze methode worden vaak brede vragen 
gesteld die het perspectief van de proefpersonen intact laten waardoor er een rijk, 
gedetailleerd en valide beeld ontstaat van de achterliggende processen van 
bijvoorbeeld psychologische ontwikkelingen (Steckler, McLeroy, Goodman, Bird & 
McCormick, 1992).  
 
Over het algemeen heerst het idee dat er een scherpe tweedeling bestaat tussen de 
rauwe cijfers van kwalitatief onderzoek en het omschrijvende karakter van 
kwantitatief onderzoek (Onwuegbuzie & Leech, 2005). Deze scherpe tweedeling is 
echter betwistbaar.  
 
Ten eerste is de term ‘kwalitatief’ enigszins misleidend omdat het impliceert dat de 
betreffende data niet kwantificeerbaar zijn. Dat is niet het geval. Met kwalitatieve 
gegevens kunnen, mits de gegevens op een betrouwbare manier zijn gecodeerd, wel 
degelijk statistische berekeningen worden gedaan.  
 
Ten tweede wordt kwalitatief onderzoek vaak gezien als enkel het verkrijgen van 
gedetailleerde informatie over één bepaalde unieke situatie waarbij geen 
generaliseerbare uitspraken kunnen worden gedaan over een grotere groep. Deze 
uitspraak geeft echter een verarmd en beperkt idee van het begrip generalisatie weer, 
namelijk dat generaliseerbaarheid alleen betekent dat de gemiddelde uitkomsten van 
één enkele steekproef informatie verschaffen over de gemiddelde uitkomsten van een 
grotere steekproef (in principe de populatie) (zie Van Geert, 2011; Lee & Baskerville, 
2003). Generaliseerbaarheid kan echter ook betrekking hebben op het verifiëren dan 
wel het falsificeren van een achterliggende theorie. In dat geval kan generalisatie 
worden gezien als datgene wat de empirische data zeggen over theoretische 
voorspellingen en de achterliggende theorie. Wanneer de achterliggende theorie 
uitspraken doet over gedrag van concrete individuen, dan impliceert generalisatie de 
toepassing van een theorie op concreet individueel gedrag, dus op een willekeurige 
casus (voor zover die aan bovenbeschreven eisen voldoet). Hierbij staat het 
generaliseren naar een willekeurig gekozen, representatief (in bovenbeschreven zin) 
en concreet individu centraal en zijn groepsgemiddelden aanzienlijk minder relevant. 
Maar ook in het geval van het generaliseren van de onderzoeksresultaten naar een 
grotere steekproef kunnen kwalitatieve gegevens van betekenis zijn, mits de gegevens 
zijn verworven bij een representatieve steekproef. Daartegenover staat dat ook 

                                                           
1 Deze tekst is deels gebaseerd op de masterthese van C. Scholte Lubberink (2014) “Verliefdheid, relaties en 
seks. Het effect van het gebruik van open versus gesloten vragen” en deels op het proefschrift “Tussen 
weerstand en weerbaarheid en andere recepten. Een effectevaluatie van het WIBO-lesprogramma met 
behulp van vragenlijsten, dagboeken en observaties”(Boelhouwer, 2013). 
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kwantitatieve methoden een gedetailleerde en valide omschrijving van een fenomeen 
kunnen geven mits de gestelde vragen adequaat geconstrueerd zijn. 
 
Het onderscheid tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek is dus minder scherp 
dan het op het eerste gezicht lijkt (Newman, 1998; Ercikan & Roth, 2006). 

3.1.2 Gesloten versus open vragen2 

Een van de meest gebruikte vormen van informatie verzamelen in het onderzoek naar 
seksualiteit is het afnemen van vragenlijsten. Deze kunnen zowel een open als een 
gesloten vorm aannemen. 
 
Gesloten vragen kunnen worden gebruikt voor het verkrijgen van specifieke 
informatie. Vaak zijn responses numeriek en is coderen niet nodig waardoor de 
analyse snel en betrouwbaar is. Echter, juist omdat deze vragen een deductief 
karakter hebben krijgen de deelnemers beperkte vrije input en kunnen de vragen 
sturend zijn (Steckler et al., 1992). De sturende bias van een gesloten vraag kan 
geïllustreerd worden met het stellen van bijvoorbeeld de vraag ‘Vind jij gezond eten 
belangrijk?’. De meeste mensen zijn het eens met deze stelling en zullen de stelling 
dan ook positief beantwoorden. Helaas eet lang niet iedereen die het met deze stelling 
eens is ook daadwerkelijk gezond.  
 
In studies naar seksualiteit wordt vaak gebruik gemaakt van gesloten vragen. Deze 
manier van onderzoeken geeft inzicht in welke variabelen samenhangen. Morgan 
(2011) laat bijvoorbeeld het verband zien tussen het kijken naar seksueel expliciet 
materiaal en seksuele ervaring, gedrag en seksuele en relationele tevredenheid. Uit dit 
onderzoek kwam naar voren dat hoe vaker mensen gebruik maken van seksueel 
expliciet materiaal hoe minder tevreden zij zijn op seksueel en relationeel gebied. 
Morgan (2011) maakte gebruik van een zeer beperkte maat voor seksuele en 
relationele tevredenheid, namelijk twee gesloten vragen waarbij de deelnemers op 
een vijf-punt schaal, lopend van ‘zeer ontevreden’ tot ‘zeer tevreden’, konden 
aangeven hoe tevreden zij waren zowel op seksueel (vraag 1) als op relationeel (vraag 
2) gebied. Het onderzoek geeft echter geen inzicht in waarom en in welk opzicht 
mensen ontevreden zijn. Waar de seksuele ontevredenheid uit voortkomt kan met 
deze gesloten vraag niet worden verklaard. Eén manier om dit probleem aan te 
pakken is door een aantal gesloten vragen stellen over bijvoorbeeld de reden van 
ontevredenheid. Een nadeel hiervan is dat de onderzoeker met de gesloten 
antwoordopties de plank volledig kan mis slaan. Een meer valide manier is om een 
open vraag te stellen zoals ‘Waarom bent u ontevreden?’. Zoals eerder gesteld kost het 
analyseren van deze vraag misschien meer tijd, maar het geeft wel direct inzicht in de 
beleving van de deelnemers, zonder dat hun antwoord expliciet wordt gestuurd.  
 
Open vragen kunnen worden gebruikt om de meningen en attitudes van de 
deelnemers te achterhalen zonder de vragen te sturen. Het voordeel van het stellen 
van een open vraag is dat het meer valide en unbiased responses oplevert. Een nadeel 

                                                           
2 Deze tekst is gebaseerd op de masterthese van C. Scholte Lubberink (2014) “Verliefdheid, relaties en seks. 
Het effect van het gebruik van open versus gesloten vragen”  
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van open vragen is dat het coderen van de antwoorden een tijdrovende bezigheid is 
en mogelijk verschilt per beoordelaar, wat af doet aan de betrouwbaarheid (Vinten, 
1995; Covell, Sidani & Ritchie, 2012).  

3.2 Cross-sectionele vragenlijststudie 

3.2.1 Werving csv-studie 

De deelnemers van de cross-sectionele vragenlijststudie zijn geworven via scholen. In 
totaal zijn 150 basisscholen, 90 middelbare scholen, 30 MBO-opleidingen en 15 HBO-
opleidingen benaderd. De benaderde scholen waren random geselecteerd uit een 
scholenbestand van GGD-Groningen. Per post werd een informatiepakket opgestuurd 
met een brochure en een aanmeldingsformulier voor het onderzoek. Naast deze 
manier van werven zijn er ook scholen geworven via een persoonlijk netwerk 
(middelbare scholen van studenten). In totaal namen 32 scholen deel aan het 
onderzoek. Als laatste zijn er tevens 231 deelnemers individueel geworven.  
 
Wanneer de school geïnteresseerd was in deelname werd er een gesprek gepland met 
de decaan, afdelingshoofd of mentor om meer te kunnen vertellen over het doel van 
het onderzoek en de procedure. Voor jongeren onder de 16 jaar was toestemming van 
de ouders nodig om deel te kunnen nemen. Wanneer een school toezegde werden 
voor deze jongeren ouder-informatiepakketten naar de school opgestuurd of, indien 
de school dat wenste, rechtstreeks naar de ouders. In totaal zijn ongeveer 7000 
pakketten opgestuurd. Door deze benaderingsprocedure (actieve toestemming via de 
ouders) verliep de werving van deelnemers tamelijk moeizaam. Toch zijn de 
onderzoekers er van overtuigd dat deze manier van werven het beste is: seksuele 
ontwikkeling is en blijft een gevoelig onderwerp en actieve toestemming van ouders is 
de meest zorgvuldige manier om met dit onderwerp om te gaan. Ongeveer eenderde 
van de benaderde ouders gaven hun kind toestemming om deel te nemen aan het 
onderzoek.  
 
Het werven van allochtone deelnemers verliep moeizaam. De verschillende pogingen 
van GGD-Groningen om meer allochtone deelnemers te betrekken bij het onderzoek 
(onder andere door verschillende GGD-en te benaderen) liepen helaas op niets uit. 
Tijdens de projectleidersbijeenkomst over Seksuele gezondheid van ZonMw was er in 
januari 2011 contact gelegd GGD-Rotterdam. Uit dit contact is een samenwerking 
ontstaan. De Rijksuniversiteit Groningen ‘leverde’ MBO-scholen aan ‘in ruil’ met 
allochtone leerlingen van het Zadkine college in Rotterdam. 

3.2.2 Deelnemers csv-studie 

In totaal namen 2022 jongeren (gemiddelde leeftijd 14,6) deel aan de cross-sectionele 
vragenlijststudie (983 jongens; 1039 meisjes ). Van deze 2022 deelnemers worden 
hieronder de persoonskenmerken in kaart gebracht, oftewel de ‘subject 
karakteristieken’ die zijn geïntroduceerd in het SDDS-model in hoofdstuk 2 (sectie 
2.1.2, figuur 2.1). De biologische componenten (leeftijd en geslacht) en de culturele 
factoren (etniciteit en geloofsovertuiging) kunnen van invloed zijn op de seksuele 
ontwikkeling (zie hoofdstuk 2). 
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Leeftijd deelnemers csv-studie 

Van 311 deelnemers was de leeftijd onbekend. Aan deze deelnemers werd door 
middel van een randomisatieprocedure een waarschijnlijke leeftijd toegekend. Binnen 
deze procedure werden de 311 deelnemers ingedeeld in groepen aan de hand van 
schoolniveau en schooljaar van de deelnemers. Op deze manier ontstonden 19 
groepen die deelnemers bevatten zonder leeftijdgegevens (zie bijlage 1). Van deze 
groepen werd zowel de gemiddelde leeftijd als de standaarddeviatie berekend. Bij het 
random toekennen van de missende leeftijden is ernaar gestreefd om zowel het reeds 
vastgestelde gemiddelde en standaarddeviatie (van de oorspronkelijke groep) na 
randomisatie te behouden. 

 

Figuur 3.1. Verdeling aantal jongens en meisjes csv-studie 

Figuur 3.1 laat zien dat ongeveer de helft van alle deelnemers in de leeftijdscategorie 
13 tot en met 15 jaar (50,1%) vielen. 

Tabel 3.1 Leeftijd deelnemers cross-sectionele studie 
Leeftijd Sekse Aantal 
 Aantal jongens Aantal meisjes  
9 tot 10 31 32 63 
10 tot 11 46 53 99 
11 tot 12 82 74 156 
12 tot 13 77 95 172 
13 tot 14 123 151 274 
14 tot 15 203 188 391 
15 tot 16 155 194 349 
16 tot 17 93 96 189 
17 tot 18 79 92 171 
18 tot 19 54 40 94 
19 tot 20 24 18 42 
20 tot 21 9 4 13 
21 tot 22 7 2 9 
Totaal 983 1039 2022 

Opleidingsniveau deelnemers csv-studie 

De meeste deelnemers (46,3%) hadden VMBO/MBO niveau. De groep met ten minste 
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Havo-niveau bevatte 462 deelnemers (22,8%). In 21% zaten de deelnemers nog op de 
basisschool. 

Tabel 3.2. Schoolniveau deelnemers cross-sectionele studie 
Leeftijd Sekse Aantal 
 Aantal 

jongens 
Aantal 
meisjes 

 

Basisschool 207 217 424 
Praktijkonderwijs 4 4 8 
Gemengde middelbare school 57 68 125 
VMBO 320 332 652 
Havo 62 78 140 
VWO/Gymnasium 128 157 285 
MBO 174 177 351 
HBO/WO 31 6 37 
Totaal 983 1039 2022 

Etniciteit deelnemers csv-studie 

Van de 2022 deelnemers had 91% een Nederlandse achtergrond en 9% (n=183) een 
Westerse of niet-Westerse allochtone achtergrond (jongens: n=95; meisjes: n=88). 
Van de 183 niet-Nederlandse deelnemers heeft het merendeel een Westerse 
allochtone (30,6%) of een Aziatische achtergrond (29,8%). Zie tabel 3.3 voor de 
verdeling allochtone deelnemers per land (of werelddeel) van afkomst en tabel 3.4 
voor de verdeling van allochtone deelnemers in leeftijdscategorieën. 

Tabel 3.3. Etniciteit deelnemers csv-studie 

Geboorteland ouders Etniciteit Sekse Totaal 

  

Aantal 
jongens 

Aantal 
meisjes 

 Beide ouders uit Nederland Nederland 882 944 1826 

Eén van beide ouders komt uit: Antillen 5 4 9 
Suriname 6 4 10 
Aruba 0 1 1 
Turkije 3 4 7 
Marokko 3 1 4 
Azië 28 20 48 
Afrika 5 5 10 
Midden Oosten 3 7 10 

Zuid Amerika 4 4 8 
Niet Westers 
Land 

25 31 56 

Beide ouders komen uit: Antillen 3 1 4 

Suriname 2 0 2 

Turkije 2 3 5 

Marokko 4 2 6 

Azië  1 1 2 

Midden Oosten 1 0 1 

Totaal  977* 1033* 2010 

* Missende waarden: jongens (n=6) en meisjes (n=6) 
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Tabel 3.4. Leeftijd allochtone deelnemers csv-studie 

Leeftijd in jaren Sekse Totaal 

 

Aantal 
jongens 

Aantal 
meisjes 

 9 tot 10 6 5 11 

10 tot 11 8 8 16 

11 tot 12 12 10 22 

12 tot 13 7 6 13 

13 tot 14 5 12 17 

14 tot 15 15 11 26 

15 tot 16 10 9 19 

16 tot 17 10 9 19 

17 tot 18 6 9 15 

18 tot 19 7 4 11 

19 tot 20 7 5 12 

20 tot 21 0 0 0 

21 tot 22 2 0 2 

Totaal 95 88 183 

 
Net als de gehele steekproef hadden de meeste allochtone deelnemers (47%) 
VMBO/MBO niveau. Zestien procent had ten minste Havo-niveau. In 31% zaten de 
allochtone deelnemers nog op de basisschool. 

Tabel 3.5. Allochtone deelnemers csv-studie verdeelt over schoolniveau 

Schoolniveau Sekse Totaal 

 
Aantal jongens Aantal meisjes 

 Basisschool 28 29 57 

Praktijkonderwijs 1 0 1 
Gemengde middelbare school 7 3 10 

VMBO 27 20 47 

Havo 3 4 7 

VWO/Gymnasium 6 14 20 

MBO 21 18 39 

HBO/WO 2 0 2 

Totaal 95 88 183 

Religie deelnemers csv-studie 

Eén derde van de 2022 deelnemers gaf aan gelovig te zijn (zie tabel 3.6). Het merendeel 

(86%) van de gelovige deelnemers was Christelijk.  
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Tabel 3.6. Geloofsovertuiging deelnemers cross-sectionele studie 

Geloof Gender Totaal 

  Aantal jongens Aantal meisjes 

 Niet gelovig 648 (66%) 667 (64%) 1315 (65%) 

Gelovig 330 (34%)  365 (35%) 695 (35%) 

Totaal 978* 1032* 2010* 

* Missende waarden: jongens (n= 5) en meisjes (n= 7) 

Van deze gelovige deelnemers gaf (bij benadering) een kwart van de deelnemers aan zeer 

gelovig te zijn (zie tabel 3.7). 

Tabel 3.7. Aantal deelnemers per geloofsovertuigingcross-sectionele studie 

Geloof  Sekse Totaal 

  

Aantal 
jongens Aantal meisjes 

 Christelijk Beetje belangrijk 217 244 461 

Erg belangrijk 61 73 134 
Islam Beetje belangrijk 5 2 7 

Erg belangrijk 14 9 23 
Jodendom Beetje belangrijk 5 3 8 

Erg belangrijk 2 1 3 
Boeddhisme Beetje belangrijk  3 3 6 

Erg belangrijk 1 3 4 
Hindoeïsme Beetje belangrijk  2 3 5 

Erg belangrijk 0 0 0 
Anders Beetje belangrijk 18 22 40 

Erg belangrijk 2 2 4 
Totaal  330 365 695 

3.2.3 Methode en procedure csv-studie 

De cross-sectionele vragenlijst is een interactieve digitale vragenlijst bestaande uit 
gesloten en open vragen over aan seksualiteit gerelateerde thema’s. Bij de constructie 
van de vragenlijst is er in het taalgebruik rekening gehouden met zowel de leeftijd als 
het opleidingsniveau van de deelnemers. Door middel van illustraties is de vragenlijst 
aantrekkelijk gemaakt. In totaal zijn er zeven verschillende versies van de digitale 
cross-sectionele vragenlijst ontworpen: twee voor de basisschool, twee voor de 
middelbare school en één voor het MBO/HBO. Voor de jongste deelnemers en/of 
dyslectische deelnemers was er een audioversie beschikbaar, waarbij de vragen en de 
antwoorden één voor één aan de deelnemers werd voorgelezen. Door het interactieve 
karakter van de digitale vragenlijst kregen de deelnemers niet alle vragen voorgelegd. 
Wanneer een deelnemer bijvoorbeeld nog nooit een relatie had gehad werden de 
relatie-gerelateerde vragen overgeslagen. Naast de uitgebreide vragen over 
seksualiteit (in de brede zin van het woord) bestond de vragenlijst ook uit algemene 
vragen over persoonlijke gegevens (SDDS-model: subject karakteristieken ‘biologisch’ 
en ‘cultureel’, figuur 2.1), vragen over zelfrepresentatie (SDDS-model: subject 
subcomponenten ‘representaties’, figuur 2.2), vriendschappen (de (bijna) onmisbare 
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‘ander’ in het agentmodel, zie sectie 2.1.2), temperament (SDDS-model: subject 
karakteristieken ‘biologisch’ en ‘cultureel’, figuur 2.1), en opvoedingsklimaat (SDDS-
model: subject karakteristieken ‘biologisch’ en ‘cultureel’, figuur 2.1).  
 
De vragenlijst werd op school door twee onderzoeksmedewerkers klassikaal 
afgenomen in een computerlokaal. De deelnemers namen plaats achter de computer 
waar zij, nadat het doel van de studie was uitgelegd en de deelnemers waren gewezen 
op de anonimiteit van het onderzoek, de online vragenlijst individueel invulden. Door 
de intieme aard van de vragen werd er niet op de computerschermen van de 
deelnemers meegekeken en werd er tijdens de afname niet overlegd. Wel was er ten 
allen tijde de mogelijkheid om vragen te stellen aan één van de onderzoekers. De data 
kwamen via het internet binnen bij de onderzoekers, waarna de namen van de 
deelnemers werden vervangen door een nummer om zo de anonimiteit te 
waarborgen. 
 
De deelnemers deden over het invullen van de vragenlijst 30 tot 45 minuten. De 
afname kon plaatsvinden binnen een tijdsbestek van één lesuur. 

3.2.4 Analyses CSV-studie 

Gesloten vragen 

De data van de cross-sectionele studie (hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5) zijn naast 
algemene analyse technieken zoals een t-test en logistische regressieanalyse (waarbij 
een statistisch significantieniveau van α=.05 werd gehanteerd) geanalyseerd met 
behulp van de volgende analysemethoden: 
 

1. De principale componenten analyse 
2. De hiërarchische clusteranalyse en beslisboom 
3. En de loess-techniek (locally weighted regression) 

 
De drie hierboven genoemde methoden worden hieronder uitgelegd.  

Principale componenten analyse 

De Principale Componenten Analyse (PCA) is een vorm van factoranalyse. Bij een 
factoranalyse worden complexe data vereenvoudigd door de correlatie (samenhang) 
tussen variabelen te berekenen. Hierbij indiceert een correlatie van +1 een geheel 
positieve samenhang, 0 geen samenhang en een correlatie van -1 staat voor een 
geheel negatieve samenhang. De correlatiecoëfficiënten tussen de onderzochte 
variabelen kunnen worden uiteengezet in een correlatiematrix. Een factoranalyse 
vereenvoudigt een correlatiematrix, zodat de samenhang tussen verschillende 
variabelen kan worden verklaard door onderliggende factoren. Een factor kan worden 
gedefinieerd als een dimensie of een construct dat een eenvoudige weergave 
representeert van de relatie tussen een reeks variabelen. Een factorlading staat voor 
de correlatie van een variabele met een bepaalde factor. Een factorlading wordt als 
‘hoog’ gezien wanneer deze groter is dan 0.6 en als ‘matig’ wanneer de lading groter is 
dan 0.3. Factorladingen beneden de 0.3 zijn klein en kunnen achterwege worden 
gelaten (Kline, 1994).  
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Met behulp van de Principale Componenten Analyse worden van verschillende (uit 
theoretisch oogpunt bij elkaar horende) variabelen de zogenaamde onderliggende 
(niet met elkaar correlerende) principale componenten berekend (Kline, 1994; Kim & 
Kim, 2012). Er worden altijd evenveel principale componenten vastgesteld als het 
aantal variabelen. De componenten worden gerangschikt naar belangrijkheid volgens 
de bijbehorende eigenwaarden. De eigenwaarde van een component geeft aan welk 
gedeelte van de totale variantie de betreffende component verklaart: hoe groter de 
eigenwaarde van een component, hoe meer variantie er door het component wordt 
verklaard. De componenten die de meeste variantie verklaren noemen wij 
hoofdcomponenten.  
 
Aan de hand van een voorbeeldtabel (zie voor de precieze betekenis van de cijfers 
hoofdstuk 4 sectie 4.2.1, tabel 4.3) wordt uiteengezet hoe een PCA-tabel gelezen dient 
te worden.  

Tabel 3.8. Voorbeeldtabel principale componenten analyse 

 

In tabel 3.8 is een PCA tabel weergegeven voor vijf variabelen (verticaal: variabele A, 
B, C, D en E) die zijn onderzocht bij de 2022 onderzoekdeelnemers uit de cross-
sectionele vragenlijst. Aangezien het om vijf variabelen gaat zijn er tevens vijf 
principale componenten (horizontaal) vastgesteld die samen alle variantie van de (5 x 
5) matrix verklaren. Per component wordt in de tabel per variabele de correlatie 
gegeven tussen de variabele en het component. Variabele A en D hebben beiden hoge 
negatieve correlaties (respectievelijk -0.97 en -0.89) met component 1, terwijl 
daarentegen variabelen B  en C hoog positief (respectievelijk 0.96 en 0.95) laden op 
dezelfde component. Het percentage achter de gegeven correlatie geeft het percentage 
verklaarde variantie aan per variabele voor een bepaalde component. Component 1 
verklaart bijvoorbeeld 95% van de variantie van variabele A. Wanneer de percentages 
van één variabele voor alle componenten worden opgeteld zal dit leiden tot een som 
van 100%. Neem bijvoorbeeld variabele A: (component 1 (95%)) + (component 2 
(2%)) + (component 3 (0%))+ (component 4 (0%))+ (component 5 (3%))= 100%. In 
de onderste rij worden de eigenwaarden van de componenten gegeven. Deze 
eigenwaarden tellen samen op tot het aantal variabelen. In dit voorbeeld is de 
afgeronde som van de eigenwaarde vijf (er zijn immers vijf variabelen). De 
percentages van de eigenwaarden geven per component aan hoeveel variantie de 
componenten verklaren. In dit voorbeeld verklaren component 1 en 2 samen 94% van 
alle variantie. Bij deze principale componenten analyse komen dan ook twee 
hoofdcomponenten naar voren: component 1 en component 2. Bij component 1 lijkt er 

 
Component  
1 

Component  
2 

Component  
3 

Component  
4 

Component  
5 

Variabelen 
Correlatie 
(%) 

Correlatie 
(%) 

Correlatie 
(%) 

Correlatie 
(%) 

Correlatie 
(%) 

A -0.97 (95%) 0.15 (2%) 0.02 (0%) 0.03 (0%) -0.17 (3%) 

B 0.96 (92%) -0.93 (1%) 0.11 (1%) -0.22( 5%) -0.08 (1%) 

C 0.95 (91%) -0.12 (2%) 0.16 (2%) 0.22 (5%) -0.05 (0%) 

D -0.89 (80%) -0.32 (10%) 0.32 (10%) -0.03 (0%) 0.04 (0%) 

E -0.07 (1%) -0.98 (98%) -0.13 (2%) 0.01 (0%) -0.02 (0%) 

Eigenwaarde 3.58 (72%) 1.12 (22%) 0.15 (3%) 0.098 (2%) 0.04 (1%) 
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sprake te zijn van een dichotome as (of dimensie) waarbij variabelen A en D tegenover 
variabelen B en C kunnen worden gezet. Bij component 2 kan variabele E tegenover 
de andere vier variabelen worden gezet. Hoe deze dimensies precies geïnterpreteerd 
dienen te worden hangt af van de betekenis van de variabelen (zie voor de 
interpretatie van dit voorbeeld hoofdstuk 4). 

Hiërarchische clusteranalyse en beslisboom 

Met behulp van de principale componenten analyse worden in dit rapport de 
onderliggende hoofdcomponenten vastgesteld van verschillende variabelen. 
Daarnaast gebruiken we clusteranalyses om de onderzoekdeelnemers op basis van 
gedeelde kenmerken in betekenisvolle homogene subgroepen te kunnen indelen 
(Lorr, 1983). Er bestaan verschillende classificatietechnieken om data te clusteren. In 
dit rapport wordt de hiërarchische clusteranalysetechniek gebruikt. De hiërarchische 
manier om data te structureren kan worden weergegeven als een boomstructuur-
diagram of dendrogram (zie figuur 3.2) waarbij geldt: hoe hoger een cluster in de 
hiërarchie is geplaatst, hoe algemener de beschrijving ervan zal zijn 
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Clusteranalyse).  
 
De hiërarchische clustertechniek is een divisieve techniek waarbij algemene groepen 
kunnen worden onderverdeeld in subgroepen, die op hun buurt weer onder te 
verdelen zijn in nog kleinere groepen3. Deze verdeling kan doorgaan totdat er sprake 
is van een verdeling op individueel niveau. Bij de divisieve techniek dient er van te 
voren worden vastgesteld in hoeveel clusters de data wordt opgedeeld. In dit rapport 
werd het aantal clusters standaard op drie clusters vastgesteld. Daarnaast werd 
gekeken wat het ‘optimale’ aantal clusters was voor de betreffende data. Met optimaal 
bedoelen we het aantal clusters waarbij de data wordt onderverdeeld in de grootst 
mogelijke groepen, waarbij de betekenis van de clusters (belangrijke details) toch niet 
verloren gaat. 
 
Aan de hand van de variabelen A, B, C, D en E (dezelfde variabelen die ook zijn 
gebruikt in het voorbeeld van de principale componenten analyses) die zijn 
vastgesteld bij de 2022 onderzoekdeelnemers van de cross-sectionele 
vragenlijststudie, zullen de resultaten van een hiërarchische clusteranalyse uiteen 
worden gezet. De deelnemers zijn geordend op leeftijd (9 tot en met 21 jaar) en zijn 
op basis van de vijf variabelen geclusterd, waarbij het aantal clusters ten eerste op het 
standaard aantal van drie clusters is gesteld. Zie tabel 3.9 voor de clustergegevens.  

                                                           

3 Naast de divisieve methode bestaat er ook de agglomeratieve methode, waarbij de individuen in steeds 
grotere groepen worden samengevoegd.  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hi%C3%ABrarchie
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Tabel 3.9. Voorbeeldtabel hiërarchische clusteranalyse voor het standaard aantal clusters 

 
Wanneer de onderzoekdeelnemers werden ingedeeld in drie karakteristieke clusters 
bleken de clusters elkaar op te volgen qua leeftijd, waarbij cluster 2 de grootste 
leeftijdsgroep (12.6 t/m 18.6 jaar) vertegenwoordigd (51,7% van het totaal aantal 
deelnemers). Voor elke variabele worden in tabel 3.9 per cluster drie gegevens 
weergegeven: (1) de zogenaamde testwaarde en het (2) groeps- en (3) 
totaalgemiddelde met bijbehorende standaarddeviaties. Voor de testwaarde geldt: 
hoe groter de absolute waarde (het positieve dan wel negatieve getal dat 
correspondeert met de testwaarde) hoe sterker de betreffende variabele van invloed 
is op het cluster. Bijvoorbeeld: bij cluster 1 spelen alle variabelen, met uitzondering 
van variabele E (testwaarde 0.03), een grote rol. Variabele A (testwaarde 6.67) en D 
(testwaarde 6.56) spelen in de positieve zin een belangrijke rol (het cluster kenmerkt 
zich door A en D waarden die significant hoger zijn dan het groepsgemiddelde), 
variabele B (testwaarde -6.36) en C (testwaarde -6.20) in de negatieve zin (het cluster 
kenmerkt zich door B en C waarden die significant lager zijn dan het gemiddelde). Dit 
gegeven (de belangrijkheid van een variabele voor het karakteriseren van een bepaald 
cluster) is ook af te leiden uit de groeps- en totaalgemiddelden. Het groepsgemiddelde 
is het gemiddelde van de variabele voor een bepaald cluster. Bijvoorbeeld het 
groepsgemiddelde van variabele A is voor het eerste cluster 0.41 (st.dev= 0.04) terwijl 
het totaalgemiddelde (het deelnemersgemiddelde van variabele A over de drie 
clusters heen) van deze variabele 0.23 is met een standaarddeviatie van 0.13. Dit 
betekent dat variabele A in cluster 1 bijna 1,5 standaarddeviatie groter is dan het 
totaalgemiddelde van variabele A. Kijkend naar tabel 3.9 valt op dat de clusters 
inhoudelijk overeenkomen met hoofdcomponent 1 van de principale componenten 
analyse (tabel 3.8). De kenmerken van de cluster 1 zijn net als component 1 gebaseerd 
op een samenhang tussen de variabelen A en D tegenover variabelen B en C.  
 

Variabelen 

 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 
Leeftijd  9 t/m 12.4 12.6 t/m 18.6 18.8 t/m 21 
Percentage 28.3% 51.7% 20% 

A Testwaarde 6.67 -2.62  -4.25 
 Groepsgemiddelde (St.dev) 0.41 (0.04) 0.18 (0.06) 0.08 (0.02) 
 Totaal gemiddelde (St.dev) 0.23 (0.13) 0.23 (0.13) 0.23 (0.13) 
B Testwaarde -6.35 2.46  4.08  
 Groepsgemiddelde (St.dev) 0.56 (0.03) 0.73 (0.07) 0.82 (0.00) 
 Totaal gemiddelde (St.dev) 0.70 (0.11) 0.70 (0.11) 0.70 (0.11) 
C Testwaarde -6.20 1.48 5.13 
 Groepsgemiddelde (St.dev) 0.48 (0.08) 0.77 (0.08) 0.99 (0.04) 
 Totaal gemiddelde (St.dev) 0.73 (0.19) 0.73 (0.19) 0.73 (0.19) 
D Testwaarde 6.56 -4.69 -1.53 
 Groepsgemiddelde (St.dev) 0.25 (0.04) 0.14 (0.02) 0.15 (0.00) 
 Totaal gemiddelde (St.dev) 0.17 (0.06) 0.17 (0.06) 0.17 (0.06) 
E Testwaarde 0.03 -2.54 3.14 
 Groepsgemiddelde (St.dev) 0.07 (0.02) 0.07 (0.01) 0.08 (0.00) 

 Totaal gemiddelde (St.dev) 0.07 (0.02) 0.07 (0.02) 0.07 0.02) 
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Nadat de clusters zijn vastgesteld wordt er gekeken naar de bijhorende ‘regels’: op 
basis van welke criteria worden de deelnemers ingedeeld in de clusters? Deze regels 
(in de vorm van een beslisboom) worden opgesteld aan de hand van een zogenaamde 
‘supervised-learning’-techniek. Deze techniek stelt regels op aan de hand van de 
gegeven data om eventuele toekomstige data met behulp van deze regels in te delen in 
de clusters. Voor de drie vastgestelde clusters bleken de variabelen B en C een 
doorslaggevende rol te spelen. De beslisboom ziet er als volgt uit: 

 B< 0.63 dan cluster 1(100%) 
  B>= 0.63 dan kijken naar variabele C  
   C< 0.90 dan cluster 2 (100%) 
   C>= 0.90 cluster 3 (100%) 
 
Deze regels dienen als volgt te worden geïnterpreteerd: ten eerste dient men te kijken 
naar variabele B. Wanneer deze variabele groter is dan 0.63 wordt de deelnemer 
ingedeeld in cluster 1. Wanneer de variabele een grotere waarde omvat dan 0.63 dan 
dient er gekeken te worden naar variabele C. Bij een C-waarde kleiner dan 0.90 (en 
een B-waarde >= 0.63) wordt de deelnemer toegewezen aan cluster 2. Bij een C-
waarde >= 0.90 krijgt cluster 3 de deelnemer toebedeeld. Wanneer bovenstaande 
regels worden opgevolgd worden alle deelnemers in 100% van de gevallen in het 
juiste cluster ingedeeld.  
 
Nadat de karakteristieken van het standaard aantal clusters is vastgesteld wordt er 
gekeken naar het optimaal aantal clusters. In figuur 3.2 is een boomdiagram afgebeeld 
van de hiërarchische clusteranalyse op de vijf variabelen. Voor deze vijf variabelen 
bleken zes clusters het optimale aantal te zijn, waarbij cluster 1 kon worden 
opgedeeld in twee verschillende subgroepen en cluster 2 in drie. Wanneer het 
inhoudelijk van belang is om tevens de optimale clusterresultaten te bespreken dan 
wordt dat als volgt gedaan: er wordt een onderscheid gemaakt tussen het belang van 
de opsplitsing van het standaard aantal clusters (3 clusters) en het optimaal aantal 
clusters (in dit specifieke geval 6 clusters). Dit wordt gedaan door, nadat het optimale 
aantal clusters voor de data is vastgesteld, de hiërarchische clusteranalyse uit te 
voeren voor het standaard aantal clusters plus één (3 clusters + 1 cluster = 4 clusters). 
Het subcluster dat hieruit voortkomt wordt aangeduid met een cijfer: de opsplitsing 
bij vier clusters heet ‘1ste subset’ (zie figuur 3.2 en tabel 3.10). Deze procedure wordt 
herhaald tot het optimale aantal clusters is bereikt (zie figuur 3.2, tabel 3.11 en tabel 
3.12). In dit voorbeeld omvat deze procedure vier stappen. Aangezien deze analyses 
voorbeelden zijn worden voor de indeling van de sub-clusters de beslisbomen met 
bijbehorende criterium regels achterwege gelaten.  
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Figuur 3.2. Boomdiagram met stappen in de hiërarchische clusteranalyse van standaard aantal 
clusters tot optimaal aantal clusters 

Bij de eerste subset wordt cluster 1 opgedeeld in twee subgroepen: cluster 1A en 
cluster 1B (tabel 3.10). Terwijl bij het overkoepelende cluster 1 (net als component 1 
van de principale componenten analyse) de variabelen A en D tegenover variabelen B 
en C een grote rol spelen, lijkt bij de opsplitsing van cluster 1 met name variabele E 
een relatief grote rol te spelen. Bij cluster 1A krijgt variabele E een testwaarde van 
3.56, bij cluster 1B krijgt de variabele een testwaarde van -3.03 toebedeeld. Wel moet 
worden opgemerkt dat het bij variabele E gaat om lage groeps- en totaalgemiddelden. 
Variabele E lijkt voor de onderzoekdeelnemers niet een heel ‘belangrijke’ variabele te 
zijn. 

Tabel 3.10. Voorbeeldtabel hiërarchische clusteranalyse 1ste subset 

Variabelen 

 Cluster 1 1ste subset 
 Cluster 1A Cluster 1B 
Leeftijd  9 t/m 10.4 10.6 t/m 12.4 
Percentage 11.7% 16.7% 

A Testwaarde 4.06  4.57 
 Groepsgemiddelde (St.dev) 0.42 (0.00) 0.40 (0.05) 
 Totaal gemiddelde (St.dev) 0.23 (0.13) 0.23 (0.13) 
B Testwaarde -4.46 -3.84 
 Groepsgemiddelde (St.dev) 0.53 (0.03) 0.58 (0.02) 
 Totaal gemiddelde (St.dev) 0.70 (0.11) 0.70 (0.11) 
C Testwaarde -4.76 -3.39 
 Groepsgemiddelde (St.dev) 0.40 (0.05) 0.54 (0.03) 
 Totaal gemiddelde (st.dev) 0.73 (0.19) 0.73 (0.19) 
D Testwaarde 5.95 2.81 
 Groepsgemiddelde (St.dev) 0.29 (0.02) 0.22 (0.02) 
 Totaal gemiddelde (St.dev) 0.17 (0.06) 0.17 (0.06) 
E Testwaarde 3.56 -3.03 
 Groepsgemiddelde (St.dev) 0.09 (0.01) 0.06 (0.01) 

 Totaal gemiddelde (St.dev) 0.07 (0.02) 0.07 (0.02) 
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De tweede subset (vijf clusters) verdeelt cluster 2 in twee subgroepen (clusters 2A en 
2B) waarbij de clusters niet meer chronologisch zijn verdeeld over de leeftijden van 
de onderzoekdeelnemers heen (zie tabel 3.11 ). Beiden betreffen twee elkaar-niet-
opeenvolgende leeftijdsgroepen.  

Tabel 3. 11. Voorbeeldtabel hiërarchische clusteranalyse 2de subset  

Om de optimale clusterverdeling te krijgen van zes clusters wordt cluster 2B verder 

opgedeeld in twee subgroepen: cluster 2B1 en cluster 2B2 (zie figuur 3.2 en tabel 3.12).  

Variabelen  

 Cluster 2 2de subset 
 Cluster 2A Cluster 2B 
Leeftijd  12.6 t/m 13.2 

14.4 t/m 14.8 
13.4 t/m 14.2 
15.0 t/m 18.6 

Percentage 11.7% 40.0% 
A Testwaarde 0.39 2.92 
 Groepsgemiddelde (St.dev) 0.24 (0.04) 0.16 (0.06) 
 Totaal gemiddelde (St.dev) 0.23 (0.13) 0.23 (0.13) 
B Testwaarde 0.81 3.04 
 Groepsgemiddelde (St.dev) 0.67 (0.02) 0.75 (0.06) 
 Totaal gemiddelde (St.dev) 0.70 (0.11) 0.70 (0.11) 
C Testwaarde -0.37 1.75 
 Groepsgemiddelde (St.dev) 0.70 (0.08) 0.78 (0.08) 
 Totaal gemiddelde (St.dev) 0.73 (0.19) 0.73 (0.19) 
D Testwaarde -0.57 -4.42 
 Groepsgemiddelde (St.dev) 0.16 (0.02) 0.13 (0.02) 
 Totaal gemiddelde (St.dev) 0.17 (0.06) 0.17 (0.06) 
E Testwaarde 2.42  -4.18 
 Groepsgemiddelde (St.dev) 0.08 (0.01) 0.06 (0.01) 

 Totaal gemiddelde (St.dev) 0.07 (0.02) 0.07 (0.02) 
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Tabel 3.12. Voorbeeldtabel hiërarchische clusteranalyse ‘optimaal aantal clusters’  

 
De resultaten van een hiërarchische clusteranalyse zijn voor een lezer soms moeilijk 
interpreteerbaar; het is vrij lastig om met uitsluitend de tabelgegevens een beeld te 
kunnen vormen van wat de analysegegevens precies inhouden. Om een duidelijker 
beeld te krijgen van waar de clusters voor staan, maken we gebruik van de Loess-
techniek. 

Loess-curves 

Om een grafisch beeld te krijgen van zowel de uitkomsten van de principale 
componenten analyse als de hiërarchische clusteranalyse verdeeld over de 
leeftijdscohorten heen, is er gebruik gemaakt van de Loess-techniek (of locally 
weighted regression). Dit is een grafische methode om een algemeen patroon in een 
spreidingsdiagram (scatterplot) te visualiseren door middel van een zogenaamde 
(best passende) geëgaliseerde curve (smooth curve). Een smooth curve vat de 
centrale tendens (relatie) samen tussen de spreiding van de afhankelijke variabele (y-
as) op verschillende locaties (bijvoorbeeld voor verschillende leeftijden) van de x- as 
(de onafhankelijke variabele). De Loess-techniek is een non-parametrische strategie 
waarbij er geen vooropgestelde hypothesen nodig zijn over de aard van de relatie 
tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabelen. Hierdoor wordt de techniek in de 
sociale wetenschappen vaak gebruikt om empirische data te exploreren.  
 
De op de data toegepaste Loess-curve wordt verkregen doordat de techniek de best 
mogelijke curve probeert toe te passen op de empirische data zonder rekening te 
houden met a priori specificaties zoals bij parametrische technieken het geval is: de 
Loess-curve baant zich een weg daar waar de verspreidde datapunten het meest 

  Cluster 2: 2B1 en 2B2 

  Cluster 2B1 Cluster 2B2 

 Leeftijd 13.4 t/m14.2 15.6 t/m 18.6 

Variabelen Percentage 15.0 t/m 15.4  

A Testwaarde 0.08 -3.3 
 Groepsgemiddelde (St.dev) 0.23 (0.05) 0.13 (0.02) 
 Totaal gemiddelde (St.dev) 0.23 (0.13) 0.23 (0.13) 
B Testwaarde -0.58 3.82 
 Groepsgemiddelde (St.dev) 0.68 (0.04) 0.79 (0.03) 
 Totaal gemiddelde (St.dev) 0.70 (0.11) 0.70 (0.11) 
C Testwaarde -0.11 2.03 
 Groepsgemiddelde (St.dev) 0.72 (0.08) 0.81 (0.05) 
 Totaal gemiddelde (St.dev) 0.73 (0.19) 0.73 (0.19) 
D Testwaarde -1.71 -3.58 
 Groepsgemiddelde (St.dev) 0.14 (0.01) 0.13 (0.02) 
 Totaal gemiddelde (St.dev) 0.17 (0.06) 0.17 (0.06) 
E Testwaarde -3.89 -1.63 
 Groepsgemiddelde (St.dev) 0.05 (0.01) 0.06 (0.00) 

 Totaal gemiddelde (St.dev) 0.07 (0.02) 0.07 0.02) 
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geconcentreerd zijn. Dit gebeurt op de volgende manier: voor elke x-waarde waarvan 
een y-waarde moet worden berekend, voert de Loess-techniek een regressie analyse 
uit op de datapunten rondom de betreffende x-waarde binnen dat gebied. Zowel y-
waarden die vóór de x-waarde liggen als voor y-waarden die op en ná de x-waarde 
liggen worden bij het bepalen van de x-waarde meegenomen in de analyse. Het gebied 
met de verschillende datapunten op de y-as waarover de x-waarde wordt berekend 
beweegt zich verticaal van links naar rechts. De y-waarden die zich (binnen een 
bepaald gebied) het dichts bij de x-waarde bevinden oefenen meer invloed uit op het 
vaststellen van de betreffende x-waarde dan datapunten die verder verwijderd zijn 
van dit punt. Hoeveel y-waarden er precies worden meegenomen bij het berekenen 
van een bepaalde x-waarde ligt aan de grootte van het gebied dat een onderzoeker 
kiest.  
 
Wanneer twee variabelen geen verband hebben met elkaar zal de Loess-curve bestaan 
uit een horizontale lijn: ongeacht verandering van de x-waarde verandert de 
spreidingsvorm van de datapunten op de y-as niet. Wanneer de variabelen 
daarentegen wel met elkaar samenhangen, zal Loess een niet-horizontale curve tonen. 
 
De Loess-curve voor variabele A, B, C, D en E ziet er als volgt uit:  

 
Figuur 3.3. Loess-curve voor de zes voorbeeldvariabelen 

In figuur 3.3 is af te lezen dat variabelen B en D stijgende lijnen laten zien naarmate de 
deelnemers ouder worden. Variabelen A en D laten daarentegen beide een afname 
zien, terwijl variabele E over de gehele leeftijdsrange heen niet of nauwelijks 
verandert. Deze bevinding (het samengaan van de variabelen) kwam al eerder naar 
voren in de principale componenten analyse (component 1), maar de Loess-curve laat 
duidelijk zien op welke manier de variabelen samenhangen over de leeftijden heen. 
Variabele C laat bijvoorbeeld een tijdelijke toename zien rond de leeftijd van 14 en 
rond de leeftijd van 17 jaar. 



 

 

64 

 
Figuur 3.4. Loess-curve voor de vijf voorbeeldvariabelen verdeeld in drie clusters  

In figuur 3.4 worden de drie standaard clusters in de Loess-curve weergegeven. In het 
eerste cluster komen de twee variabelen A en D relatief vaker voor en variabelen B en 
C minder vaak met de twee andere clusters. Bij cluster 3 is dit precies andersom. De 
lijngrafieken van cluster 2 zijn minder eenduidig interpreteerbaar en kunnen dan ook 
verder worden onder verdeeld in drie aparte clusters (zie figuur 3.5). 

 
Figuur 3.5. Loess-curve voor de zes voorbeeldvariabelen verdeeld in de zes optimale clusters 

Echter, ook deze manier van data-analyse krijgt pas werkelijk betekenis wanneer de 
lezer weet waar de variabelen voor staan (zie hoofdstuk 4, sectie 4.2.1 voor de 
interpretatie).  

Open vragen 

Om de antwoorden op de open vragen van de CSV-studie te kunnen analyseren, 
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dienden deze eerst te worden gecodeerd: de uit tekst bestaande antwoorden werden 
in categorieën onderverdeeld en omgezet naar een bijbehorend codeernummer door 
middel van een speciaal in Microsoft Excel™ geprogrammeerd codeersysteem (zie 
figuur 3.6 voor een voorbeeld van een codeersysteem).  

 
Figuur 3.6. Voorbeeld codeersysteem van de open vraag: “Wat is voor jou heel belangrijk?” 

Voor iedere variabele (open vraag) is een codeersysteem ontwikkeld om de 
antwoorden op de open vragen snel om te kunnen zetten naar numerieke data. Om tot 
een goed codeersysteem te komen werden per codeersysteem de volgende stappen 
ondernomen:  
 

1. Voor een subset van de data werden door twee onafhankelijke onderzoekers 
de antwoorden doorgenomen en de belangrijkste onderwerpen genoteerd. 

2. De twee, uit stap 1 voortkomende, lijsten met belangrijke onderwerpen 
werden met elkaar vergeleken en bediscussieerd. 

3. Aan de hand van deze discussie (stap 2) werden de hoofd- en subcategorieën 
bepaald en aan elke (sub)categorie werd een (sub)code toegekend. 

4. Hierna werd er in Microsoft Excel™ een speciaal codeersysteem gemaakt 
waarbij met één druk op de knop het antwoord van een vraag kon worden 
‘ingelezen’. Daarna kon de onderzoeker met behulp van zogenaamde knoppen 
het antwoord coderen. Voor elke (sub)categorie is er een ‘knop’ aangemaakt. 
Wanneer de onderzoeker op deze knop klikte, door middel van de 
linkermuisknop, werd de bij de knop behorende code op een andere 
excelsheet in het bestand weggeschreven.  

5. Na de ontwikkeling van een codeerprogramma werd een subdeel van de 
antwoorden gecodeerd en bediscussieerd door de twee onafhankelijke 
onderzoekers. 
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6. Bij verschillen tussen twee onderzoekers werden er concrete regels opgesteld 
voor codering. Deze werden vastgelegd in een coderingsboek. Hierin werden 
beschrijvingen gegeven voor alle codes. Hier en daar werden deze codes 
voorzien van karakteristieke voorbeelden. 

7. Na de voorgaande stappen goed doorlopen te hebben werd 10% van alle 
antwoorden gecodeerd door de twee onafhankelijke beoordelaars.  

8. Van de gecodeerde antwoorden werd de interbeoordelaarbetrouwbaarheid 
bepaald. Wanneer deze voldoende was bevonden (Cohen’s kappa>.61 
(voldoende tot goed) werd de rest van de antwoorden gecodeerd door één 
van de twee beoordelaars.  
 

Na het coderen van de antwoorden werden de antwoorden geanalyseerd met behulp 
van de hierboven besproken analysemethoden. 

3.3 Longitudinale dagboekstudie 

3.3.1 Werving dagboekstudie 

Voor deelname aan de dagboekstudie was actieve toestemming nodig van de ouders 
voor de deelnemers die bij aanvang van het onderzoek jonger waren dan 16 jaar. 
Actieve toestemming houdt in dat er expliciet toestemming moet worden geven voor 
deelname aan het onderzoek.  
 
In september 2011 liepen de onderzoekers tegen de volgende problemen aan: van de 
meer dan 750 deelnemers die bij het invullen van de cross-sectionele-vragenlijst 
hadden aangegeven mee te willen doen aan het vervolgonderzoek kregen enkel 275 
leerlingen toestemming van de ouders om aan het longitudinale dagboekonderzoek 
deel te nemen. Daarbij hadden veel kinderen aan het einde van de cross-sectionele 
vragenlijst hun e-mailadres verkeerd ingevuld. Hierdoor waren veel van deze 
deelnemers niet meer te bereiken (door de anonimiteit van het onderzoek en doordat 
het onderzoek in een schoolse setting had plaats gevonden was het e-mailadres het 
enige contactpunt). Ook bleek (later) dat, als gevolg van een technisch probleem, bij 
een aanzienlijk aantal deelnemers de e-mails met de link naar de 
dagboekvragenlijsten in de spam-box terecht kwamen. Al met al namen uiteindelijk 
slechts 38 deelnemers, die tevens hadden deelgenomen aan de cross-sectionele 
vragenlijststudie, deel aan de dagboekstudie. De onderzoekers hebben hierdoor 
nogmaals verschillende wervingssessie moeten uitvoeren. Scholen, leerkrachten en 
kerken, maar ook individuele contacten werden benaderd om deel te nemen aan de 
dagboekstudie. Tijdens de werving van de dagboekstudie liep de leeftijd van de 
deelnemers op tot en met 23 jaar. 
 
De dagboekdeelnemers zijn in te delen in twee groepen: (1) een groep deelnemers die 
de vragenlijsten invulden in een privésetting (bijvoorbeeld thuis) en (2) een groep 
deelnemers die de dagboeken op gezette tijden invulden onder schooltijd. Deze laatste 
groep is geworven aangezien er in de oorspronkelijke dagboekgroep geen allochtone 
jongeren deelnamen aan het onderzoek. Na overleg met de subsidiegever is besloten 
om via een contactpersoon scholen te benaderen waar relatief veel allochtone 
jongeren een opleiding volgen. De leeftijd van de nieuw geworven groep was boven de 
16 jaar. Boven de 16 jaar hebben jongeren namelijk geen toestemming meer nodig van 
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hun ouders om mee te doen aan het onderzoek. Voor drie scholen (in totaal zes 
klassen) gold het invullen van de dagboekvragenlijst als een schoolse activiteit.  
 
Voor deelname aan de dagboekenstudie ontvingen de jongeren per wave een 
cadeaubon als dank voor de moeite. Deze cadeaubon liep op in waarde naarmate de 
jongeren zowel meerdere dagboeken invulden als langer over tijd werden gevolgd. 

3.3.2 Deelnemers dagboekstudie 

In totaal deden 376 jongeren mee aan het dagboekenonderzoek (142 jongens en 234 
meisjes). Deze jongeren hebben minstens één keer een vragenlijst ingevuld. Dit kan 
zowel een inventarisatievragenlijst als een dagboekvragenlijst zijn (zie sectie 3.3.3 
voor uitleg meetinstrumenten).  
 
Net als bij de deelnemers van de cross-sectionele vragenlijststudie zijn ook van de 
dagboekdeelnemers de persoonskenmerken (oftewel de ‘subject karakteristieken’ die 
zijn geïntroduceerd in het SDDS-model in hoofdstuk 2 (sectie 2.1.2, figuur 2.1)) in 
kaart gebracht. De biologische componenten (leeftijd en geslacht) en de culturele 
factoren (etniciteit en geloofsovertuiging), die van invloed kunnen zijn op de seksuele 
ontwikkeling (zie hoofdstuk 2), worden hieronder besproken. 

Leeftijd deelnemers dagboekstudie 

Meer dan de helft van alle deelnemers vielen in de leeftijdscategorie 14 tot en met 16 
jaar (51,8%). 

 
Figuur 3.7. Verdeling aantal jongens en meisjes dagboekstudie 
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Tabel 3.13. Leeftijd alle deelnemers dagboekstudie 

Leeftijd in jaren Sekse Totaal 

 
Aantal jongens Aantal meisjes 

 10 tot 11 2 3 5 

11 tot 12 3 4 7 

12 tot 13 4 12 16 

13 tot 14 16 23 39 

14 tot 15 23 33 56 

15 tot 16 20 58 78 

16 tot 17 24 36 60 

17 tot 18 18 28 46 

18 tot 19 16 10 26 

19 tot 20 10 5 15 

20 tot 21 2 4 6 

21 tot 22 1 5 6 

Ouder dan 22 1 4 5 

Totaal 140 225 365 
*Missende waarden: jongens (n=2) en meisjes (n=9) 

Opleidingsniveau deelnemers dagboekstudie 

De helft van de deelnemers deed een VMBO of MBO opleiding. Achtendertig procent 
van de deelnemers de Havo, het VWO of Gymnasium. Een enkeling zat nog op de 
basisschool of op een zogenaamde gemengde school. Vijf procent van de deelnemers 
volgde een opleiding op HBO of WO-niveau (zie voor de aantallen per sekse tabel 
3.14). 

Tabel 3.14. Schoolniveau deelnemers dagboekstudie 

Schoolniveau Sekse Totaal 

 
Aantal jongens Aantal meisjes 

 Basisschool 5 8 13 

Gemengde middelbare school 1 7 8 

VMBO 21 46 67 

Havo 18 53 71 

VWO/Gymnasium 29 42 71 

MBO 64 52 116 

HBO/WO 2 17 19 

Totaal 140 225 365 
*Missende waarden: jongens (n=2) en meisjes (n=9) 

Etniciteit deelnemers dagboekstudie 

De dagboekdeelnemers hadden voornamelijk een Nederlandse achtergrond (81%). 
Van de jongens had 18% (n=27) een niet-Nederlandse achtergrond, voor de meisjes 
was dat 12% (n=27). Met uitzondering van vier jongeren (3 jongens en 1 meisjes) 
zaten alle allochtone deelnemers op het MBO.  
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Tabel 3.15. Etniciteit deelnemers dagboekstudie 

Geboorteland ouders Etniciteit Sekse Totaal 

  

Aantal 
jongens 

Aantal 
meisjes 

 Beide ouders komen uit 
Nederland 

Nederland 113 197 310 

Eén van beide ouders 
komt uit: 

Suriname 0 3 3 

Turkije 1 0 1 

Afrika 1 0 1 

Westers Land 0 2 2 
Beide ouders komen 
uit: 

Antillen 3 2 5 

Suriname 5 3 8 

Turkije 6 5 11 

Marokko 5 4 9 

Niet Westers land 2 1 3 

(Noord) Afrika 1 4 5 

Azië  1 0 1 

Westers 1 2 3 

Zuid Amerika 1 1 2 

Totaal 
 

140 224 364 
*Missende waarden: jongens (n=2) en meisjes (n=10) 

Tabel 3.16. Leeftijd allochtone deelnemers dagboekstudie 

Leeftijd in jaren Sekse Totaal 

 
Aantal jongens Aantal meisjes 

 9 tot 10 1 1 2 

10 tot 11 1 0 1 

14 tot 15 1 0 1 

15 tot 16 0 2 2 

16 tot 17 6 11 17 

17 tot 18 6 9 15 

18 tot 19 6 3 9 

19 tot 20 2 0 2 

20 tot 21 1 1 2 

21 tot 22 1 0 1 

22 tot 23 1 0 1 

Totaal 26 27 53 
*Missende waarden: jongens (n=1) 

Religie deelnemers dagboekstudie 

De meeste deelnemers aan de dagboekstudie waren gelovig (62%). Van de gelovige 
jongeren hing 81% het Christelijke geloof aan (zie tabel 3.17 en 3.18). 
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Tabel 3.17.  Geloofsovertuiging deelnemers dagboekstudie 

Geloof Sekse Totaal 

  Aantal jongens Aantal meisjes 

 Niet gelovig 56 81 137 

Gelovig 83 141 224 

Totaal 139 222 361 

*Missing values: jongens (n=3) en meisjes (n=12) 

Tabel 3.18. Aantal deelnemers dagboekstudie per geloofsovertuiging 

Geloof  Sekse Totaal 

  

Aantal 
jongens Aantal meisjes 

 Christelijk Beetje belangrijk 40 66 106 

Erg belangrijk 21 54 75 
Islam Beetje belangrijk  1 2 3 

Erg belangrijk 15 12 27 
Boeddhisme Beetje belangrijk  0 1 1 

Erg belangrijk 0 0 0 
Hindoeïsme Beetje belangrijk  2 2 4 

Erg belangrijk 1 0 1 
Anders Beetje belangrijk  2 4 6 

Erg belangrijk 1 0 1 

Totaal 
 

84 141 224 

3.3.3 Methode, design en procedure dagboekstudie 

Om de langetermijn veranderingen van de seksuele ontwikkeling te onderzoeken (zie 
uitleg over de tijdsschalen in het SDDS-model in hoofdstuk 2, sectie 2.1.1) zijn de 
dagboekdeelnemers over een langere tijd gevolgd. In totaal waren er zes 
onderzoeksperioden van zes weken verdeeld over twee jaar tijd (21 maanden). De 
deelnemers werden elk jaar drie keer benaderd om gedurende zes weken één 
dagboek per week via de computer in te vullen. Door de deelnemers één dagboek per 
week in te laten vullen gedurende een langere tijdsperiode, verkrijgen de 
onderzoekers een beeld van hoe de seksuele ontwikkeling van kinderen en 
adolescenten verloopt op mico-dynamisch niveau (zie hoofdstuk 2, sectie 2.2.2).  
 
De deelnemers kregen per wave twee verschillende soorten interactieve digitale 
vragenlijsten per e-mail opgestuurd: (1) de inventarisatievragenlijst en (2) de 
dagboekvragenlijst. Zie bijlage 2 voor een overzicht van hoe vaak en wanneer hoeveel 
jongeren aan het dagboek-onderzoek hebben deelgenomen. 
 
Ook bij de dagboekstudie is er gekeken naar de seksuele ontwikkeling in de brede zin 
van het woord. Het doel van de dagboeken is om de normale ontwikkeling op het 
gebied van vriendschap, intimiteit en seksuele vorming van jongeren in de leeftijd van 
10 tot en met 23 jaar in kaart te brengen. De dagboekstudie bestaat uit een 
interactieve internetvragenlijst waarin het perspectief van de jongere zelf centraal 
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staat. Dit is in lijn met het SDDS-model aangezien het perspectief van de jongere 
inzicht geeft op de transactionele iteratieve interacties die de jongere die week heeft 
meegemaakt, de doelen die de jongere nastreeft en de ‘tools’ die de jongere gebruikt 
om deze doelen te bereiken. Deze interactieve internetvragenlijsten bestaan uit zowel 
meerkeuze- als open vragen. De vragen in de dagboekstudie zijn opgesteld door de 
Rijksuniversiteit Groningen (RUG). 

Inventarisatievragenlijst 

Elke wave begon met een inventarisatievragenlijst. Met behulp van de eerste 
inventarisatievragenlijst die de deelnemers invulden werden de persoonskenmerken 
in kaart gebracht (zie sectie 3.3.2).  
 
Het algemene doel van de inventarisatievragenvragenlijst was om vast te stellen of de 
deelnemer verliefd was aan het begin van de wave, of dat de deelnemer in de 
tussentijd een relatie had gekregen of dat de relatie misschien net was verbroken. Er 
zijn zes verschillende versies van de inventarisatievragenlijst gemaakt waarbij 
rekening is gehouden met de leeftijd en het opleidingsniveau van de deelnemers. De 
daarop volgende vijf weken kreeg de deelnemer iedere week via een e-mail een link 
naar de dagboekvragenlijst opgestuurd. 

Dagboekvragenlijst 

In de dagboeken werd specifiek gevraagd naar een real-life situatie of gedachtengoed 
op het gebied van verliefdheid, flirten, uitgaan, seks, intimiteit of verkering, die de 
jongere die week het meeste had beziggehouden. We noemen dit een SBW-
gerelateerde gebeurtenis (een gebeurtenis gerelateerd aan Seks in de Brede in van het 
Woord). Het beschrijven van één specifieke gebeurtenis brengt een (directe of 
indirecte) interactie naar boven die de deelnemer die week heeft meegemaakt (zie 
hoofdstuk 2, sectie 2.1.2 uitleg ‘gedragingen en interacties’ en figuur 2.4). Indirect in 
de zin dat de gebeurtenis bijvoorbeeld ook een gedachte kon zijn aan een specifiek 
persoon, of dat de gebeurtenis kon gaan over het praten met vriendinnen over die ene 
speciale jongen. Wanneer de jongere direct in contact kwam met de ander, was er 
waarschijnlijk sprake van een iteratieve transactionele interactie (sectie 2.1.2 uitleg 
‘gedragingen en interacties’, figuur 2.5), waarbij de agent (de deelnemer) en de ander 
elkaar wederzijds beïnvloedden. Bij deze interactie had de deelnemer (al dan niet 
bewust) een bepaald doel voor ogen (sectie 2.1.2 uitleg ‘belangen, doelen en middelen 
(‘tools’), figuur 2.5). 
 
Wanneer de deelnemer aangaf helemaal niet met SBW-gerelateerde gebeurtenissen 
mee bezig te zijn geweest die week, dan werd gevraagd wat de jongeren die week het 
meeste had bezig gehouden op het gebied van vriendschap. Wanneer ook hier 
ontkennend op werd geantwoord mochten de deelnemers vertellen over een 
gebeurtenis met betrekking tot hun familie. De onderwerpen ‘vriendschap’ en ‘familie’ 
zijn gekozen aangezien vrienden en familie volgens de literatuur belangrijke ‘anderen’ 
zijn (zie hoofdstuk 2, sectie 2.1.2 voor het agent-model), die van invloed zijn op de 
(seksuele) ontwikkeling van het kind of de adolescent (zie onder andere hoofdstuk 12 
in Boyd en Bee (2012) en hoofdstuk 13 in Feldman (2011)). 
 
Wanneer een deelnemer zich niet had bezig gehouden met SBW-gerelateerde 
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gebeurtenissen, vrienden of familie, dan mochten de deelnemers zelf een onderwerp 
invullen. 
 
Over de gebeurtenis werden de volgende vragen gesteld. ‘Waarover ging de 
gebeurtenis?’ (Ging de gebeurtenis over jou of over een ander? (zie hoofdstuk 2, sectie 
2.1.2 uitleg agent-model). Was het een gebeurtenis of was het een gedachte? 
(hoofdstuk 2, sectie 2.1.2 ‘gedragingen en interacties’), ‘Hoe voelde jij je?’ (hoofdstuk 
2, sectie 2.1.2 ‘emotionele en iteratieve evaluaties’), ‘Wat deed je?’ (hoofdstuk 2, sectie 
2.1.2 ‘belangen, doelen en middelen (‘tools’)) of ‘Wat zou je doen’ (hoofdstuk 2, sectie 
2.1.2 ‘representaties, normen en waarden’) en ‘Hoe belangrijk was deze gebeurtenis 
voor jou?’. Op deze manier wordt er niet alleen gekeken naar de feitelijke handelingen 
van de seksuele ontwikkeling, maar naar alle gedachten, gevoelens en gedragingen die 
hiermee verbonden zijn.  
 
Ook voor de dagboekvragenlijsten zijn er zes verschillende versies gemaakt waarbij er 
rekening is gehouden met de leeftijd en het opleidingsniveau van de deelnemers.  

Scenario’s 

Soms werden na de dagboekvragenlijst aan de deelnemers scenario’s voorgelegd 
waarbij extreme situaties werden uitgevraagd. De deelnemers dienden zich te 
verplaatsen in deze situaties, waarna ze achtereenvolgens vragen beantwoordden 
over wat zij zouden willen doen, kunnen doen en wat zij daadwerkelijk in zo’n 
situaties zouden doen (zie hoofdstuk 2, sectie 2.1.2 ‘representaies, normen en waarden’ 
en ‘gedragingen en interacties’). Verder werd gevraagd of zij zo’n situatie in het echt 
weleens hadden meegemaakt. Wanneer het antwoord positief was werden de 
deelnemers uitgenodigd om meer over de waargebeurde situatie te vertellen (zie 
hoofdstuk 2, sectie 2.1.2 ‘gedragingen en interacties’ en uitleg ‘belangen, doelen en 
middelen (‘tools’)).. De scenario’s werden in één bepaalde week aan de deelnemers 
voorgelegd. Enkel de deelnemers die in die week een dagboek invulde, vulde tevens 
het scenario in.  

3.3.4 Analyses longitudinale dagboekstudie 

De data van de longitudinale dagboekstudie (hoofdstuk 6 en hoofdstuk 7) zijn naast 
algemene analyse technieken zoals een t-test, een Chikwadraat toets en beschrijvende 
statistieken (percentages) gebruik gemaakt van transitiematrixen, tijdseriële 
transtiepatronen (zie hoofdstuk 6 voor een uitgebreide uitleg) en de Monte Carlo-
methode (zie voor uitleg hieronder). Voor de analyses werd een statistisch 
significantieniveau van α=.05 gehanteerd.  

Statistische analyse: Monte Carlo-methode4 

Om verschillen tussen relatief kleine groepen deelnemers te kunnen toetsen is er 
gebruik gemaakt van een random permutatietoets. Deze behoort tot een bredere 
groep van statistische toetsingsmethoden, die bekend staan onder de term Monte 

                                                           

4 De uitleg van de Monte Carlo-methode is gebaseerd op de uitleg van deze methode in Boelhouwer, 2013. 
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Carlo-methode (zie o.a. Good, 1999; Manly, 1997; Mooney, 1997; Todman & Dugard, 
2001). Er is voor de Monte Carlo-methode gekozen aangezien deze methode op 
flexibele wijze rekening kan houden met allerlei eigenaardigheden van een bepaalde 
verzameling data, zoals in dit geval bijvoorbeeld het aantal ingevulde 
seksgerelateerde dagboekvragenlijsten per deelnemer (zie hoofdstuk 6), dat tussen de 
deelnemers aanzienlijk uiteen kon lopen.  

Uitleg Monte Carlo-methode 

De nulhypothese is dat de twee verschillende groepen, bijvoorbeeld de jongens en de 
meisjes, in feite één groep vormen, waarbij de kenmerken van de individuen geen 
samenhang hebben met sekse of geloof. Op basis van deze nulhypothese worden bij 
een random permutatietoets de data van de verschillende groepen, bij elkaar 
gebracht, zodat er één groep ontstaat. Vanuit deze samengestelde groep worden de 
data (met de computer) ‘dooreengeschud’ en naar evenredigheid random herverdeeld 
over de twee groepen (permutatie). Dit betekent dat wanneer er in de oorspronkelijke 
groep een x aantal proefpersonen zat, dit aantal na hergroepering van de data wordt 
aangehouden (bv 70 deelnemers in de groep jongens, 150 deelnemers in de groep 
meisjes). Wat met een random permutatietoets wordt onderzocht, is wat de kans is 
dat toevallige toewijzing aan een conditie (jongen of meisje) dezelfde of ‘betere’ 
sekseverschillen oplevert dan de geobserveerde verschillen. Wanneer deze kans te 
groot wordt, dus wanneer de van te voren vastgestelde p-waarde (in principe 0.05) 
wordt overschreden, betekent dit dat er geen voldoende grond is om onderscheid te 
maken tussen een systematisch (door sekse veroorzaakt effect) en een toevallig effect. 
In de praktijk komt de random permutatietoets (zonder teruglegging) op de volgende 
stappen neer:  

 Ten eerste is er een geobserveerd resultaat. Bijvoorbeeld: het aantal keer 
gezoend hebben bij jongens en bij meisjes van dezelfde leeftijdsgroep 

 Dit geobserveerde resultaat wordt getoetst: wat is de kans (groter dan 5%) 
dat toevallige toewijzing dezelfde of ‘betere’ resultaten oplevert dan wat 
geobserveerd is? 

 De resultaten van alle respondenten (jongens en meisjes) worden bij 
elkaar gebracht en dooreengeschud (daarbij is er gebruik gemaakt van de 
Poptools add-in voor Excel, een programma dat een groot aantal 
betrouwbare randomisatieprocedures bevat (Hood, 2010). 

 De door elkaar geschudde groep wordt verdeeld in twee groepen, een 
groep met eenzelfde aantal respondenten als het aantal jongens, en een 
groep met hetzelfde aantal respondenten als het aantal meisjes. 

 Er wordt een nieuw resultaat berekend over de gepermuteerde data: wat 
is het verschil tussen het gemiddelde aantal keren dat jongeren gezoend 
hebben in de ene groep en wat is het aantal in de andere? 

 Deze procedure wordt 10,000 keer herhaald. Vervolgens wordt bepaald 
hoe vaak de toevalsprocedure een verschil heeft opgeleverd dat even groot 
of groter is dan het geobserveerde resultaat. Dit aantal gedeeld door het 
aantal permutaties (10,000) geeft de p-waarde. 
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Deel 1. Inleiding seksualiteit in perspectief 

De adolescentietijd is een periode waarin veel jongeren voor het eerst bewust te 
maken krijgen met seksualiteit. Een van de, soms moeilijke, taken van de adolescent is 
om het eigen gevoel van een seksuele identiteit te verenigen met het reeds bestaande 
zelfconcept (Kroger, 2007). Hoewel de seksualiteit van adolescenten steeds vaker wordt 
beschouwd als normatief en positief, en als een belangrijk deel van de gehele 
identiteitsvorming (Chapman & Werner-Wilson, 2008; Striepe & Tolman, 2003) 
stuiten zowel seksuele voorlichting als ook onderzoek naar de seksuele ontwikkeling 
van jongeren soms toch nog op weerstand. 
 
Zo werd Dokter Corrie, het nieuwe voorlichtingsprogramma van de NTR dat vanaf 6 
september vorig jaar te zien is, met gemengde gevoelens ontvangen en werd haar 
methode heftig bediscussieerd. Verontruste ouders startten een petitie om het 
jeugdprogramma stop te zetten. Daarnaast was er begin dit jaar (AD, februari 2014) 
commotie rond een GGD-seksvragenlijst bij tweedeklassers van het voortgezet 
onderwijs. Leerlingen en ouders reageerden geschokt en ook de regeringspartij VVD is 
van mening dat de GGD moet stoppen met het stellen van expliciete seksvragen aan 
13-14 jarigen. Wat betreft de VVD moeten jongeren hiermee niet lastig worden 
gevallen en is het een “onvoorstelbare, onnodige en onwenselijke inbreuk op de 
persoonlijke levenssfeer van jongeren”. Volgens Kamerlid Brigitte van der Burg is er 
namelijk “geen enkele noodzaak om jongeren van 13 of 14 jaar ongericht te vragen naar 
seksuele activiteiten of andere persoonlijke zaken”.  
 
Ondanks dat de VVD de noodzakelijkheid van seksualitieitsonderzoek bij jongeren 
niet inziet komt uit het onderzoek van De Graaf en collega’s (2005, 2012) naar voren 
dat seksualiteit voor veel (jonge) adolescenten wel degelijk een belangrijke rol speelt. Uit 
het grootschalige onderzoek blijkt dat 90% van de adolescenten 12-14 jaar weleens 
verliefd is geweest. Zeker 70% heeft rond die leeftijd ook al verkering gehad (De Graaf et 
al., 2012). Volgens De Graaf, Kruijer, Van Acker en Meijer (2012) heeft op 14,4 jarige 
leeftijd de helft van de adolescenten wel eens getongzoend en op 15,2 jaar heeft de helft 
ervaring met het voelen en strelen van iemand anders. Met 16,3 jaar heeft de helft van de 
jongeren ervaring met manuele seks (vingeren en/of aftrekken) en met 17,1 jaar heeft de 
helft geslachtsgemeenschap gehad. Ook in de media komt de seksualiteit van (jonge) 
adolescenten als onderwerp regelmatig aan bod. Zo schrijft het Algemeen Dagblad (12 
juli, 2013) dat ‘sexting’ (het versturen van seksueel getinte berichten of foto’s via de 
telefoon) op jongere leeftijd steeds vaker voorkomt. Zo’n 40 procent van de jongeren 
zeggen dit wel eens te doen, vaak onder druk van andere schoolkinderen. Het gaat 
voornamelijk om jongeren vanaf 14 jaar maar deze leeftijd lijkt te dalen. Daarnaast 
halen tienerzwangerschappen regelmatig de krant. Het CBS meldt dat er in Nederland 
in 2012 minder tienermoeders zijn bevallen dan vorige jaren, al schrijft De Telegraaf 
(6 december, 2013) over een 13-jarig meisje dat binnenkort bevalt van haar eerste 
kindje.  
 
De geschoktheid van verschillende partijen aangaande de seksuele gezondheid van de 
jeugd aan de ene kant en de onderzoeksresultaten van De Graaf et al. (2012) aan de 
andere kant lijken elkaar tegen te spreken. Daar waar ouders en scholen van mening 
zijn dat de jeugdige kijkers van het NTR-programma Dokter Corrie en leerlingen van 
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de onderbouw van het voorgezet onderwijs niet lastig gevallen moeten worden met 
seksuele onderwerpen waar zij nog niet aan toe zijn, stelt het grootschalige onderzoek 
naar de seksuele ontwikkeling juist het tegenovergestelde vast. Jongeren vertonen 
reeds op jonge leeftijd (jonger dan 14 jaar) seksuele (fysieke) gedragingen en is het 
dan ook van belang om bij deze groep seksueel getinte onderwerpen bespreekbaar te 
maken om eventueel risicovol seksueel gedrag te voorkomen. Door de tegenstrijdige 
opvattingen rijzen verschillende vragen op. In hoeverre houden kinderen en 
adolescenten zich daadwerkelijk bezig met seksueel gerelateerde onderwerpen? En 
vanaf welke leeftijd houden jongeren zich hiermee bezig? Stellen ouders zich te 
beschermend op en sluiten zij liever hun ogen voor het seksuele gedrag van hun 
kinderen of geeft het onderzoek naar de seksuele ontwikkeling toch een vertekend 
beeld en hebben ouders gelijk wanneer ze aangeven dat hun kinderen zich hier nog 
niet mee bezighouden? 
 
In veel seksualiteitsonderzoek worden de jongeren, met behulp van gesloten vragen, 
direct en specifiek gevraagd naar hun seksuele ervaringen en het belang dat zij 
hieraan hechten. Deze manier van vragen stellen kan een vertekend beeld opleveren 
aangezien de vraagstelling de jongeren in de richting van een conformerend antwoord 
stuurt (zie hoofdstuk 3 sectie 3.1.2 ‘Gesloten versus open vragen’). Daarbij wordt in 
onderzoek bij een gesloten vraagstelling impliciet de aanname gemaakt dat concepten 
als bijvoorbeeld verliefdheid en verkering op elke leeftijd hetzelfde worden ervaren 
en gedefinieerd, terwijl dit niet zo hoeft te zijn. Romantische relaties veranderen 
inhoudelijk met de tijd (Furman, 2002). Daarom is het aannemelijk dat concepten als 
verliefdheid en verkering inhoudelijk ook veranderen (de representaties veranderen, 
zie hoofdstuk 2, sectie 2.1.2 ‘representaties, normen en waarden’, figuur 2.3). Een 
tienjarige zal misschien een andere omschrijving van gevoelens van verliefdheid 
geven dan een 19-jarige. Ook kan de betekenis van bijvoorbeeld het hebben van 
verkering over de jaren heen veranderen. Een jongen kan op negenjarige leeftijd 
verkering hebben gehad met de volle overtuiging later met het meisje te gaan 
trouwen. Wanneer deze jongen op vijftienjarige leeftijd hierop terug kijkt ziet hij dit 
waarschijnlijk niet meer als een ‘echte’ relatie maar zal het afdoen als een onschuldige 
‘kinderliefde’. Ondertussen is hij ervan overtuigd dat wat hij nu voelt voor zijn huidige 
vriendin ‘de ultieme liefde’ is. Tien jaar later zal hij dit liefdesavontuur misschien 
bagatelliseren en het wegwuiven als een onbeduidende ‘jeugdliefde’. Om meer inhoud 
aan de betekenis van de in onderzoek verkregen percentages te geven is een andere 
benadering nodig.  
 
Door het stellen van open vragen kan worden onderzocht welke plek seksualiteit 
inneemt in het dagelijks leven van jongeren, zonder van te voren veronderstellingen 
te maken en de jongeren een bepaalde richting op te sturen (zie hoofdstuk 3).  
 
In hoofdstuk 4 wordt aan de hand van zowel gesloten als open vragen vastgesteld in 
hoeverre seksueel gerelateerde onderwerpen voor jongeren belangrijk zijn, en hoe zij 
seksueel gerelateerde onderwerpen zoals verliefdheid, liefdesverdriet, relaties en 
fysieke gedragingen ervaren en definiëren. Er wordt hierbij aandacht besteed aan de 
veranderingen met de leeftijd en de verschillen tussen jongens en meisjes.  
 
Hoofdstuk 5 presenteert een dynamisch model van relatiestaten, zoals ‘niet verliefd-
geen relatie’, ‘verliefd’, ‘relatie’ of ‘uit’ in de vorm van een transitiemodel. In dit 
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hoofdstuk worden de deelnemers van de cross-sectionele vragenlijsten ingedeeld in 
deze relatiestaten. Vragen die worden behandeld zijn bijvoorbeeld: hoe veel ervaring 
hebben de jongeren nu daadwerkelijk? En waar doen ze deze ervaring op?  
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4.1. Deelnemers, vraagstelling, methode en analyse1 

Om te onderzoeken waarmee jongeren zich wanneer bezighouden wat betreft 
seksgerelateerde onderwerpen zijn de onderzoeksresultaten van alle 2022 jongeren 
(983 jongens; 1039 meisjes) die deelnamen aan de cross-sectionele vragenlijststudie 
meegenomen (zie hoofdstuk 3, sectie 3.2.2 voor de deelnemergegevens).  
 
Met behulp van de open vraag ‘Wat is voor jou op dit moment heel belangrijk?’ kan 
worden achterhaald waar het onderwerp seksualiteit in de brede zin van het woord 
staat ten opzichte van al het andere wat jongeren bezighoudt, zonder daarbij hun 
antwoord te sturen. Het antwoord op deze vraag kan in het SDDS-model (hoofdstuk 2, 
sectie 2.1.2 ‘belangen, doelen en middelen (‘tools’)) worden ondergebracht onder 
‘belangen’ en ‘huidig doel’. Daarnaast geven de gesloten vragen over verliefdheid, 
liefdesverdriet, verkering en fysieke gedragingen inzicht in wat voor rol seksualiteit 
speelt in het dagelijks leven van de adolescenten. De open en gesloten vragen worden 
met elkaar vergeleken om mogelijke verschillen in responses te illustreren bij het 
gebruik van gesloten versus open vragen. Hierbij is er gekeken naar het percentage 
jongeren per variabele voor verschillende leeftijdscategorieën en is er aandacht 
besteed aan de verschillen per geslacht. Daarnaast is onderzocht wat de begrippen 
verliefdheid, liefdesverdriet en verkering voor de jongeren betekenen en of deze 
betekenis verandert naarmate de deelnemers ouder worden? Het vragen naar de 

betekenis van deze begrippen is in overeenstemming met het SDDS-model uit hoofdstuk 2, 

sectie 2.1.2 ‘representaties, normen en waarden’ (figuur 2.3) maar ook met de emotionele 

evaluaties in ‘emotionele en iteratieve evaluaties’ (sectie 2.1.2 en figuur 2.3). Daarbij 

worden met deze vragen tevens de componenten ‘gedragingen en interacties’ (figuur 2.4) 

van het SDDS-model aangehaald, aangezien sommige jongeren deze begrippen 

omschrijven in termen van gedrag of in de termen van interactie met een ander (zie 

verderop in dit hoofdstuk). 

4.2 Hoe belangrijk is seksualiteit in het dagelijks leven van jongeren? 

4.2.1 Belangrijkheid van seksualiteit 

Op de open vraag ‘Wat is op dit moment voor jou heel belangrijk’ mochten de jongeren 
meerdere antwoorden geven. In de instructie werd duidelijk dat de onderwerpen 
konden variëren van het kijken naar een favoriet tv-programma, het uitvoeren van 
een hobby of het verzorgen van een huisdier tot verliefdheid, het hebben van een 
relatie of een indrukwekkende gebeurtenis. 
 
De antwoorden van de deelnemers varieerden van kort en bondig (jongen 12,1 jaar): 
“Mijn kip2”) tot zeer uitgebreid (meisje, 11,1 jaar): “Ik hou van verschillende dingen, 

                                                           
1 Hoofdstuk 4 is gebaseerd op de masterthese van C. Scholte Lubberink (2014) “Verliefdheid, relaties en seks. 
Het effect van het gebruik van open versus gesloten vragen”. 

2 De antwoorden van de deelnemers zijn letterlijk overgenomen. Grammaticale fouten en spelfouten zijn 
niet verbeterd. Omwille van de leesbaarheid van de antwoorden zijn er door de auteurs wel hoofdletters en 
punten aangebracht. Daarbij zijn namen die in de antwoorden naar voren komen (zowel van personen en 
plaatsen als van bijvoorbeeld uitgaansgelegenheden) vervangen door andere namen. Dit is gedaan om de 
anonimiteit van de deelnemers te waarborgen.  
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namelijk: mijn ouders, mijn huisdieren, mijn broer en vriendinnen, lieve mensen om me 
heen, en dat soort dingen. mijn hobby's zijn: winkelen, turnen, zwemmen, (streat)dansen, 
zingen, en leuke dingen doen met mijn vriendinnen! Ik kijk veel naar nickelodeon, en dan 
vooral naar true jackson, zoey 101, icarly en drake en josh. Ik ben dol op kleding, 
sieraden en schoenen, en heb veel make- up. Ik zit vaak op hyves en youtube. Mijn favo 
zanger(essen) zijn: lady gaga, beyonce, rihanna, justin bieber en taylor swift, ceryl cole, 
en nog veel meer. Mijn ouders zijn gescheiden. Mijn moeder heeft zins kort een nieuwe 
vriend, en mijn vader een vriendin. Ik ben dol op vakantie, het liefst naar verre landen. 
Een beach- hotel vindt ik daar het leukst!” 
 
Gemiddeld genomen gaven de deelnemers 2,65 antwoorden op de vraag. Jongens 
gaven gemiddeld genomen minder antwoorden dan meisjes (t=-7,262; df=2022; 
p<.001).  

Tabel 4.1. Aantal antwoorden per geslacht op de vraag: ‘Wat is voor jou op dit moment heel 
belangrijk?’ 

 
Alle antwoorden konden worden onderverdeeld in vijf hoofdcategorieën (en elf 
subcategorieën (zie tabel 4.2): 

 1: Personen 
 2: Dagbesteding 
 3: Dieren 
 4: Normen & waarden en State of Mind 
 5: Overig 

                                                                                                                                                    

 

 
Totaal aantal 
antwoorden 

Gemiddeld aantal antwoorden 
per persoon 

Stdev 

Jongens 2378 2.42 1.33 

Meisjes 2986 2.87 1.45 

Totaal 5364 2.65 1.41 
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Tabel 4.2. Aantal antwoorden per gender op de vraag: “Wat is voor jou op dit moment heel 
belangrijk?” 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

De vijf hoofdcategorieën van belangrijkheid 

Personen 

In totaal schreef 64% van de jongeren (n=1291) antwoorden op die te maken hadden 
met voor hen belangrijke personen. De hoofdcategorie Personen omvat alle personen 
die de adolescenten als belangrijk bestempelden. Ten eerste gaven veel deelnemers 
(n=868) aan dat familie belangrijk was. Ouders ((stief)vader, (stief)moeder), broers 
en zussen kwamen in de antwoorden vaak naar voren. Maar ook oma’s, opa’s en 
andere familieleden werden genoemd. Zo schrijft een deelneemster (12,3 jaar): "Mijn 
hele gezin in mijn huis iedereen dus, en mijn hele familie ooms tantes neefjes nichtjes 
enz”. Naast familie werden vrienden dikwijls genoemd als belangrijke personen 
(n=911). Wanneer de deelnemers hun (beste) vrienden opschreven gaven zij tevens 
vaak aan waarom deze vriendschap belangrijk voor hen was. Redenen als het kunnen 
‘praten met iemand’, ‘steun krijgen’ en ‘vertrouwen’ kwamen in de antwoorden naar 
voren. Zo schreef een jongen van 12,8 jaar: “Dat ik bij mijn vrienden mezelf kan zijn. En 
dat mijn vrienden mij trouw zijn en ik bij hun”. In deze categorie vallen ook activiteiten 
met vrienden. Zo schrijft een deelneemster (19,7 jaar): “Ik vind het belangrijk om veel 
leuke dingen te doen met vrienden om te gaan. Samen shoppen of terrasje”. Tot slot 
waren er jongeren (n=243) die aangaven dat hun relatie of partner belangrijk was: 
‘relatie-gerelateerde’ personen. Zo schrijft een deelneemster (17,7 jaar): “Op het 
moment is mijn vriend heel erg belangrijk voor mij. Ik ben erg gelukkig samen met hem 
en ik kan mezelf haast niet meer los van hem zien”. Vaak werden specifieke personen 
genoemd maar soms gingen de antwoorden over het belang van het hebben van een 
relatie op zich (meisje 16,4 jaar): “Dat ik een hele lieve jongen heb aan mijn zei”. Ook 
onbereikbare en ‘verboden’liefdes kwamen aan bod: “Ik ben dus een beetje (heel erg) 
verliefd op mijn leraar. Tijdens de les, moesten we een opdracht maken. Ik braaf bezig 
met die opdracht, opeens komt hij naast me staan. Nou ja ik een hoofd als een biet, 
hartkloppingen, de hele mikmak. Ik houd mijn hoofd gericht op mijn opdracht, zodat hij 

Categorie Subcategorie Aantal deelnemers  Percentage 

Personen  1291 64% van totaal 

 Familie 868 42% 

 Vrienden 911 45% 

 Relatie 243 12% 

 Rest 20 1% 

Dagbesteding  1200 59% van totaal 

 Vrije Tijd  1110 83% 

 Werk/School 219 16% 

 Rest 5 1% 

Dieren  465 23% van totaal 

N&W/SoM  438 22% van totaal 

 N&W 308 66% 

 State of Mind 160 34% 

Overig  145 7% 
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mijn hoofd niet ziet. Oppeens buight hij zich half over mij heen, leunend op de tafel. Het 
ging over de opdracht, niet relevant. Dus ik stamelend antwoorden. En alsof dat nog niet 
het ergste was sloeg mijn stem ook nog eens over. Daar denk ik dus best vaak aan, vooral 
ook nu ik dit moet invullen. Dan vraag ik me af waarom hij zomaar aandacht aan mij 
besteedde(het betekent niets, maar ik grijp elk ding aan wat erop kan wijzen dat hij 
geinterreseerd in mij is), waarom hij zo ontzettend dichtbij moest staan, wat hij over mij 
denkt, of hij mijn bescheiden beetje parfum rook, of hij aandacht wilde. Dat nadenken 
over hem gebeurd dus ongeveer 20 keer per uur” (meisje 15,2 jaar). 

Dagbesteding 

Veel jongeren (n=1200 (59%)) gaven aan dat bepaalde vormen van dagbesteding 
belangrijk voor hen waren. Onder vrije tijd (n=1110 (55%)) vallen alle hobby’s 
(variërend van muziek en media tot het spelen van tikkertje en haken), sporten en 
andere bezigheden die de jongeren noemden. Een jongen van 14,3 jaar schrijft 
bijvoorbeeld “Voetbal, computer, xbox en televisie”. Ook het belang van vrije tijd valt in 
deze subcategorie. Zo schrijft een deelneemster (12,9 jaar) “Ik vind meer vrije tijd 
belangrijk want school duurt best wel lang en je moet ook nog een uur fietsen”. 
Daarnaast vielen sociale bezigheden zoals uitgaan, ‘chillen’ en lol maken in de 
hoofdcategorie ‘dagbesteding’. Hobby’s en sociale bezigheden zijn in tabel 4.2 
samengenomen als ‘vrije tijd’. Een relatief klein aantal jongeren (n=219) sprak over 
dat school en werk (en bijbaantjes) belangrijk voor hen waren. Antwoorden in deze 
categorie gingen over het belang van school en het halen van goede cijfers. Zo schreef 
een deelnemer (13,6 jaar): “Voetbal en school vind ik wel heel erg belangrijk want 
school bepaalt je toekomst en je leven en voetbal is ontspanning”. Wanneer de jongeren 
‘werk’ als belangrijk naar voren brachten ging het zowel over het verdienen van geld 
als over het werken aan een goede toekomst. Een jongen van 16,1 schrijft 
bijvoorbeeld: “Een goed rapport, goede vervolgopleiding en een goede baan”.  

Dieren  

In 23% (n=465) schreven jongeren dat dieren voor hen belangrijk waren. Het 
opnoemen van huisdieren alsook de verzorging en het spelen met de dieren vielen 
binnen deze categorie. Een deelneemster (13,6 jaar) schrijft bijvoorbeeld: “Wat echt 
belangrijk voor mij is, is mijn pony. Als ik me eens rot voel ofzo dan maakt die me weer 
blij”. Er is bij deze categorie geen onderscheid gemaakt in subcategorieën.  

Normen & Waarden en State of Mind 

In 22% (n=438) gaven de deelnemers antwoorden die gingen over meer abstracte 
begrippen als ‘normen en waarden’ of juist over hele specifieke gebeurtenissen of 
zorgen die de proefpersoon bezig hield (State of Mind). De subcategorie Normen en 
Waarden (n=308) omvat antwoorden die te maken hadden met algemene 
onderwerpen. Zo schreef een jongen (18,2 jaar): “Vrede, gelijkheid, vrijheid van 
meningsuiting” en een andere deelneemster (9,8 jaar) schreef: “Dat iedereen gelukkig 
is en blijft en dat iedereen gezond mag blijven leven”. State of Mind (n=160) is een 
verzamelcategorie voor alle specifieke zorgen of gedachten die de jongeren bezig 
hielden. Dit kunnen zowel negatieve als positieve dingen zijn. Een jongen (9,8 jaar) 
schrijft bijvoorbeeld: “Hopen dat mijn ouders stopen met ruzie maken”. Een 
deelneemster (13,1 jaar) schrijft: “Ik ben verliefd, op 2 jongens en ik kan nergens anders 
meer aan denken”. 
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Overig 

Tot slot waren er een aantal antwoorden (n=145) wiens antwoorden niet onder te 
verdelen waren in de bovengenoemde categorieën. Vaak ging het om de uitspraak dat 
‘heel veel’ of ‘alles eigenlijk wel’ belangrijk was, of dat ‘niets’ belangrijk was, en soms 
werden er onzin antwoorden gegeven die niets met de vraag te maken hadden. Deze 
zijn in de categorie overig geplaatst en zijn niet verder geanalyseerd.  

De vijf hoofdcategorieën over tijd 

Hoe belangrijk de vijf hoofdcategorieën per leeftijd zijn zijn grafisch in kaart te 
brengen met behulp van loess-curves (zie voor de uitleg van een loess-curve 
hoofdstuk 3, sectie 3.2.4) De loess-curves voor de vijf hoofdcategorieën zijn in figuur 
4.1 samengebracht. Wat opvalt is dat over tijd de belangrijkheid van personen en 
dagbesteding toeneemt terwijl de belangstelling voor dieren, normen en waarden en 
‘state of mind’ duidelijk afnemen naarmate de deelnemers ouder worden. Met behulp 
van de Principale Componenten Analyse kunnen er twee hoofdcomponenten worden 
onderscheiden die samen verantwoordelijk zijn voor 94% van de verklaarde variantie 
(zie tabel 4.3). Bij beide componenten lijkt er sprake te zijn van een dichotome as (of 
dimensie) waarbij bij component 1 de categorieën Dieren en N&W/SoM tegenover 
categorieën Personen en Dagbesteding kunnen worden gezet. Bij component 2 kan 
categorie Overig tegenover de andere vier categorieën worden gezet. 
 

Figuur 4.1. Loess-curve 5 hoofdcategorieën Belangrijkheid over leeftijd 

Tabel 4.3. Principale componenten analyse voor de vijf hoofdcategorieën Belangrijkheid 

 
Component 
1 

Component  
2 

Component  
3 

Component 
 4 

Component  
5 

Variabelen 
Correlatie 
(%) 

Correlatie 
(%) 

Correlatie 
(%) 

Correlatie 
(%) 

Correlatie 
(%) 

Dieren -0.97 (95%) 0.15 (2%) 0.02 (0%) 0.03 (0%) -0.17 (3%) 

Dagbesteding 0.96 (92%) -0.93 (1%) 0.11 (1%) -0.22( 5%) -0.08 (1%) 

Personen 0.95 (91%) -0.12 (2%) 0.16 (2%) 0.22 (5%) -0.05 (0%) 

N&W, SoM -0.89 (80%) -0.32 (10%) 0.32 (10%) -0.03 (0%) 0.04 (0%) 
Overig -0.07 (1%) -0.98 (98%) -0.13 (2%) 0.01 (0%) -0.02 (0%) 
Eigenwaarde 3.58 (72%) 1.12 (22%) 0.15 (3%)  0.098 (2%) 0.04 (1) 
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Met behulp van een divisieve clusteranalyse techniek zijn de deelnemers op basis van 
gedeelde kenmerken in drie betekenisvolle homogene subgroepen verdeeld (zie 
hoofdstuk 3, sectie 3.2.4 voor uitleg). De deelnemers zijn geordend op leeftijd (9 tot en 
met 22 jaar) en zijn op basis van de vijf categorieën geclusterd (zie tabel 4.4 voor de 
clustergegevens). Wanneer de onderzoekdeelnemers werden ingedeeld in drie 
karakteristieke clusters bleken de clusters elkaar op te volgen qua leeftijd, waarbij 
cluster 2 de grootste leeftijdsgroep (12.6 t/m 18.6 jaar) vertegenwoordigt (51,7% van 
het totaal aantal deelnemers). In cluster 1 (dat samenvalt met de jongste 
leeftijdsgroep) scoren de jongeren relatief hoog (in positieve zin) op de categorie 
Dieren en N&W/SoM en relatief hoog (in negatieve zin) op de categorieën Personen 
en Dagbesteding. De deelnemers in cluster 3 scoren juist precies andersom dan de 
deelnemers in cluster 1. Voor hen geldt dat zowel personen als dagbesteding erg 
belangrijk zijn en Dieren en N&W/SoM duidelijk een ondergeschikte rol spelen. 

Tabel 4.4. Hiërarchische clusteranalyse voor de vijf hoofdcategorieën Belangrijkheid 

 
De beslisregels (op basis van welke criteria worden de deelnemers ingedeeld in de 
clusters?) blijken voor deze indeling eenvoudig te zijn:  

 

Personen < 0.6298 dan cluster 1 
  Personen >= 0.6298 dan kijken naar dagbesteding. 

Dagbesteding < 0.8986 dan cluster 2 
Dagbesteding >= 0.8986 cluster 3 

 
De categorieën Personen en Dagbesteding blijken doorslaggevend te zijn. Bij cluster 2 
(leeftijd 12,6 t/m 18.6) blijken de jongeren de categorie Personen belangrijk te 
vinden, maar scoren lager in de categorie Dagbesteding in vergelijking tot cluster 3. 

Variabelen 

 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

Leeftijd  9 t/m 12.4 12.6 t/m 18.6 18.8 t/m 21 

Percentage 28.3% 51.7% 20% 

Dieren Testwaarde 6.67 -2.62  -4.25 

 Groepsgemiddelde (St.dev) 0.41 (0.04) 0.18 (0.06) 0.08 (0.02) 

 Totaal gemiddelde (St.dev) 0.23 (0.13) 0.23 (0.13) 0.23 (0.13) 

Personen Testwaarde -6.35 2.46  4.08  

 Groepsgemiddelde (St.dev) 0.56 (0.03) 0.73 (0.07) 0.82 (0.00) 

 Totaal gemiddelde (St.dev) 0.70 (0.11) 0.70 (0.11) 0.70 (0.11) 

Dagbesteding Testwaarde -6.20 1.48 5.13 

 Groepsgemiddelde (St.dev) 0.48 (0.08) 0.77 (0.08) 0.99 (0.04) 

 Totaal gemiddelde (St.dev) 0.73 (0.19) 0.73 (0.19) 0.73 (0.19) 

N&W,SoM Testwaarde 6.56 -4.69 -1.53 

 Groepsgemiddelde (St.dev) 0.25 (0.04) 0.14 (0.02) 0.15 (0.00) 

 Totaal gemiddelde (St.dev) 0.17 (0.06) 0.17 (0.06) 0.17 (0.06) 

Overig Testwaarde 0.03 -2.54 3.14 

 Groepsgemiddelde (St.dev) 0.07 (0.02) 0.07 (0.01) 0.08 (0.00) 

 Totaal gemiddelde (St.dev) 0.07 (0.02) 0.07 (0.02) 0.07 0.02) 
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Belangrijkheid Seksualiteit in perspectief 

Maar waar staat seksualiteit in dit geheel? De seksgerelateerde antwoorden konden 
qua inhoud erg van elkaar verschillen. Soms werd de ‘liefde’ genoemd, want zoals 
deze jongen (17,4 jaar) zegt: “…en beetje liefde op zn tijd is ook wel fijn ”. Sommige 
jongeren hadden weinig ‘last’ van de liefde, zoals als dit meisje (13,7 jaar): “…ik ben 
wel verliefd kan me er daarnaast wel gewoon goed concentreren”. Anderen konden 
daarentegen aan niks anders meer denken: “Ik ben verliefd, op 2 jongens en ik kan 
nergens anders meer aan denken” (meisje 13,1 jaar). Deze jongen had één liefde: “Mijn 
schatje Manon”, net zoals dit meisje, alleen was haar liefdes-’target’ erg variabel: “… 
Degene die ik leuk vind, ook al wisselt dat per moment sterk, mijn gedachtes en tijd 
worden hierdoor sterk in beslag genomen…”.  

 

Vanwege de brede benadering van seksualiteit in dit onderzoek zijn voor de analyse 
van antwoorden die met seksualiteit te maken hadden enkele categorieën 
samengevoegd. Het grootste deel van de antwoorden over seks kwam uit de categorie 
relatie (n=243), een subcategorie van de hoofdcategorie personen. Hiervan hadden 11 
antwoorden met seks als fysieke handeling te maken. Een voorbeeld hiervan komt van 
een jongen (15,8 jaar) die schrijft: “Me vriendin, seks, roken, computeren, stappen!”. 
Daarnaast kwamen een aantal jongeren uit de subcategorie concerns (n=46). Zij gaven 
antwoorden over verliefdheid en de interesse in jongens of meisjes. Een deelneemster 
(11,7 jaar) schrijft bijvoorbeeld: “Verlieft zijn, dat is heel erg leuk en ben bezig met 
jongens kijken. Dan wel leuke jongens!”. Ten slotte zijn de jongeren uit de subcategorie 
values (n=66) die antwoorden gaven die te maken hadden met liefde ook toegevoegd 
aan de seksualiteitcategorie. Een deelneemster (17,8 jaar) schrijft bijvoorbeeld: “Mijn 
paarden. De liefde en passie. Vrienden en vriendinnen”. De samengestelde 
hoofdcategorie seksualiteit is onderverdeeld in twee subcategorieën namelijk relaties 
en fysieke handelingen. Voor zowel de hoofdcategorie seksualiteit als de twee 
subcategorieën zijn logistische regressieanalyses uitgevoerd. De analyses voor relaties 
en fysieke handelingen illustreren wat deze subcategorieën bijdragen aan de 
seksualiteit categorie. In tabel 4.5 is een overzicht te zien van de uitgevoerde 
regressieanalyses. 

Seksualiteit 

Van de 2022 deelnemers gaven 350 deelnemers (17%), 142 jongens en 208 meisjes, een 
antwoord wat te maken had met seksualiteit. In figuur 4.2 is te zien dat de 
antwoordfrequentie binnen deze categorie op een niet geheel-lineaire wijze met de 
leeftijd toeneemt (B=0,216; SE=0,026; p<.001). Vanaf een leeftijd van 14 jaar lijkt de 
antwoordfrequentie geleidelijk toe te nemen. Het lijkt erop dat onderwerpen die te 
maken hebben met seksualiteit met toenemende leeftijd steeds vaker belangrijk 
worden gevonden. In figuur 4.3 is te zien dat dit meer, of eerder, voor meisjes geldt 
dan voor jongens. Geslacht heeft een significant effect op de antwoordfrequentie (B=-
0,447; SE=0,122; p<.001).  
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Figuur 4.2. Loess-curve Seksualiteit over leeftijd.  
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Figuur 4.3. Loess-curve Seksualiteit per geslacht over leeftijd.  

Relaties  

De antwoorden die te maken hadden met seksualiteit bestaan voor een groot deel uit 
antwoorden met betrekking tot relaties. Er waren 243 jongeren (99 jongens en 144 
meisjes) die vonden dat ‘het hebben van een relatie’ of ‘hun partner zelf’ erg 
belangrijk was (tabel 4.5). Relaties worden steeds belangrijker naarmate de leeftijd 
toeneemt (B=0,308; SE=0,032; p<.001). Op jonge leeftijd zijn relaties nog niet 
belangrijk maar rond veertienjarige leeftijd komt daar verandering in. In figuur 4.4 
zijn de antwoordfrequenties van personen uitgezet tegen leeftijd en is te zien hoe de 
antwoordfrequentie van relaties toe neemt ten opzichte van familie en vrienden. De 
veranderingspatronen zijn duidelijk niet geheel lineair: er is sprake van 
waarneembare versnellingen dan wel vertragingen in de mate van verandering over 
de leeftijd. Meisjes laten eerder een stijging in antwoordfrequentie zien dan jongens 
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(B=-0,455; SE=0,144; p=.002)(tabel 4.5). Dit is te zien in figuur 4.5.  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Leeftijd

Familie Vrienden Relatie

 
Figuur 4.4. Loess-curve Personen over leeftijd.  
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Figuur 4.5. Loess-curve Relatie per geslacht over leeftijd. 

Fysieke handelingen 

Zoals eerder beschreven is veel onderzoek gericht op een smallere benadering van 
seksualiteit en wordt er alleen naar fysieke handelingen gekeken. Wanneer er in het 
huidige onderzoek alleen wordt gekeken naar antwoorden met een fysiek seksueel 
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element blijkt dat er maar erg weinig jongeren zijn die dit noemen. Slechts 11 
jongeren (4 meisjes en 7 jongens) gaven expliciet aan dat seks belangrijk voor hen is. 
Er is geen significant effect voor leeftijd (B=0,014: SE=0,040; p=.718) of geslacht (B=-
0,293; SE=0,189; p=.122) op de antwoordfrequentie (tabel 4.5).  

Tabel 4.5. Logistische regressieanalyse per (sub)categorie seksualiteit.  

¹ Referentiegroep: Meisjes (B positief=meer jongens; B negatief=meer meisjes) 

Tussenconclusie belangrijkheid seksualiteit  

Er is veel variatie gevonden in de antwoorden op de open vraag ‘Wat is voor jou op dit 
moment heel belangrijk?’. Bij het hanteren van een brede definitie van seksualiteit is 
te zien dat seksgerelateerde onderwerpen steeds vaker als belangrijk worden 
beschouwd, maar dat de meeste ontwikkelingspatronen een niet geheel lineair 
karakter vertonen. De toename over de leeftijd geldt voor beide geslachten maar voor 
meisjes eerder dan voor jongens. Het lijkt er echter op dat de toename van de 
antwoordfrequentie in deze categorie grotendeels toe te schrijven is aan de toename 
in relatie-gerelateerde antwoorden. Expliciete antwoorden over seks droegen 
nauwelijks bij aan de toenemende trend in de categorie seksualiteit aangezien er 
slechts 11 jongeren waren die hierover praatten. Wanneer er een open vraag wordt 
gebruikt om het belang van seksualiteit te peilen geven jongeren relatief weinig (17%) 
antwoorden die met seksualiteit te maken hebben. Hierbij refereren jongeren eerder 
naar de relationele context dan de fysieke aspecten. Deze resultaten leveren onzes 
inziens een belangrijke nuancering en verdieping op de resultaten van de Graaf en 
collega’s (2012), waarin wordt gesteld dat veel jongeren zich op jonge leeftijd (vanaf 
12 jaar) al bezig houden met de fysieke aspecten van seksualiteit. 

4.2.2 Verliefdheid, liefdesverdriet, verkering en zoenen 

Allereerst volgt een overzicht van de antwoorden op de gesloten vragen welke 
volgens de brede definitie te maken hebben met seksualiteit. Hieronder worden de 
percentages gegeven van de jongeren die verliefd zijn geweest, liefdesverdriet hebben 
gehad, verkering hebben gehad en hebben gezoend. In tabel 4.6 zijn de verdelingen 
van de percentages per variabele per leeftijd te zien. In tabel 4.7 is een overzicht 
gegeven van de logistische regressieanalyses die zijn uitgevoerd en in figuur 4.6 wordt 
met een Loess-curve het verloop van de variabelen over de leeftijd weergegeven. 
Merk op dat er tussen de leeftijden 13 tot en met 17 jaar veel variabiliteit te zien is. Dit 
komt door aan de ene kant door het soort data (het wel of niet voorkomen van een 
bepaalde categorie) en aan de andere kant door het relatief weinig voorkomen van 
deze categorieën. In figuur 4.7 en figuur 4.8 is het gedeelte jongens en meisjes te zien 
dat verliefd is geweest en liefdesverdriet heeft gehad.  

Categorie Variabele B S.E. Df Sign. 

Seksualiteit Leeftijd 0,216 0,026 1 <.001 
 Geslacht¹ -0,447 0,122 1 <.001 
Relaties Leeftijd 0,308 0,032 1 <.001 
 Geslacht -0,455 0,144 1 .002 
Fysieke handelingen Leeftijd 0,014 0,040 1 .718 
 Geslacht -0,293 0,189 1 .122 
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Verliefd  

Van alle jongeren is 90% wel eens verliefd geweest (tabel 4.7). Het effect van leeftijd 
op verliefd zijn is significant, naarmate jongeren ouder zijn is de kans groter dat ze al 
eens verliefd zijn geweest (B=0,191; S.E.=0,033; p<.001)(figuur 4.6). Van de meisjes is 
92% wel eens verliefd geweest, van de jongens 89%. Dit verschil is significant (B=-
0,338; SE=0,154; p=.028)(tabel 4.7)(figuur 4.7). De vorm van de curves verschilt 
duidelijk voor de jongens en meisjes. De jongens laten in het begin een duidelijke 
stijging zien, terwijl de veranderingscurve van de meisjes over het algemeen al vrij 
hoog begint. Interessant is dat de veranderingscurve van de meisjes rond de leeftijd 
van 13 jaar een vermindering laat zien in het aantal meisjes dat al eens een keer 
verliefd is geweest. Een dergelijke daling kan betekenen dat het meisjes van 13 de 
definitie van verliefd ‘aanscherpen’, wat impliceert dat meisjes van 13 jaar in 
vergelijking met meisje van onder de 13 jaar minder vaak geneigd zullen zijn te 
zeggen dat ze al eens een keer verliefd zijn geweest aangezien zij hier iets anders 
onder verstaan. 

Liefdesverdriet  

Van alle jongeren heeft 47% weleens liefdesverdriet gehad (tabel 4.6). Leeftijd heeft 
een significant effect op het al hebben ervaren van liefdesverdriet (B=0.193; 
SE=0.020; p<.001)(figuur 4.6). Van de meisjes heeft 58% wel eens liefdesverdriet 
gehad, van de jongens slechts 37%. Dit verschil is significant (B=-0.927; SE=0.094; 
p<.001)(tabel 4.7)(figuur 4.8). De conclusie over het variabele karakter van het gehad 
hebben van verliefd zijn geweest, geldt ook voor de melding van liefdesverdriet. 
Meisjes van 13 jaar zijn minder vaak dan meisjes onder de 13 geneigd om te zeggen 
dat ze al eens een keer liefdesverdriet hebben gehad, en een vergelijkbare maar 
minder sterke tendens geldt voor de jongens van 13 jaar. Deze variabiliteit in de 
veranderings-curve kan misschien worden verklaard door een verandering in de 
betekenis van het begrip liefdesverdriet rond de leeftijd van 13 jaar. 

Verkering 

Van alle jongeren heeft 80% wel eens verkering gehad (tabel 4.6). Leeftijd heeft een 
significant effect op het al hebben gehad van een relatie (B=0,195; SE=0,025; p<.001). 
Met toenemende leeftijd is de kans groter dat jongeren al verkering hebben gehad 
(figuur 4.6). Geslacht heeft geen significant effect op het al hebben gehad van een 
relatie (B=-0,147; SE=0,112; p=0,193)(tabel 4.7). Bij verkering is er sprake van een 
periode van sterke inter-individuele variabiliteit tussen de leeftijd van 13 en 17 jaar. 

Zoenen 

Van alle jongeren heeft 48% al eens getongzoend (tabel 4.6). Met toenemende leeftijd 
hebben steeds meer jongeren gezoend. Dit effect is significant (B=0,725; SE=0,034; 
p<.001)(figuur 4.6). Er is geen significant verschil in hoeveel jongens en meisjes al 
gezoend hebben (B=-0,002; SE=0,110; p=.998)(tabel 4.7). Bij zoenen is er sprake van 
een periode van sterke inter-individuele variabiliteit tussen de leeftijd van 13 en 17 
jaar. 
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Tabel 4.6. Percentage jongeren per seksgerelateerde variabele per leeftijdscategorie.  

Leeftijd 17 18 19 20 21 22 Gem. 

Verliefd 95 92 99 100 100 100 90% 

Liefdesverdriet 64 56 66 73 100 40 47% 

Verkering 86 88 88 96 86 100 80% 

Zoenen 80 83 91 92 86 100 48% 

N 197 127 _68 26 7 5 202 

 

Tabel 4.7. Logistische regressieanalyse gesloten vragen variabelen 

¹ Referentiegroep: Meisjes (B positief=meer jongens; B negatief=meer meisjes) 
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Figuur 4.6. Loess-curve per seksgerelateerde variabele over leeftijd. 

Leeftijd 9 10 11 12 13 14 15 16 

Verliefd 87 74 83 93 88 90 92 92 

Liefdesverdriet 13 30 39 36 35 42 50 57 

Verkering 67 56 65 82 75 77 82 87 

Zoenen 0 0 0 4 25 42 60 73 

N 15 88 132 162 208 367 375 247 

Categorie Subcategorie B S.E. Df. Sign. 

Verliefd Leeftijd 0,191 0,033 1 <.001 

 Geslacht¹ -0,338 0,154 1 .028 

Liefdesverdriet Leeftijd 0,193 0,020 1 <.001 

 Geslacht -0,927 0,094 1 <.001 

Verkering Leeftijd 0,195 0,025 1 <.001 

 Geslacht 0,147 0,112 1 .193 

Zoenen Leeftijd 0,725 0,034 1 <.001 

 Geslacht 0,002 0,110 1 .998 
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Figuur 4.7. Loess-curve verliefd per geslacht.  
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Figuur 4.8. Loess-curve liefdesverdriet per geslacht 

Tussenconclusie verliefdheid, liefdesverdriet, verkering en zoenen  

De percentages die zijn gevonden voor verliefdheid en verkering komen veelal 
overeen met de percentages uit het onderzoek uit De Graaf et al. (2012). Bij 
vergelijking van dezelfde leeftijdsgroepen is zo’n 90% van de jongeren verliefd 
geweest en zo’n 80% heeft verkering gehad. In het huidige onderzoek vallen de cijfers 
voor zoenen iets lager uit. Van de jongeren van 12 jaar en ouder heeft 55% gezoend, in 
het onderzoek van De Graaf et al. (2012) is dit 77%. De percentages van 
liefdesverdriet zijn niet te vergelijken omdat dit in het onderzoek van De Graaf et al. 
(2012) niet behandeld is. Wel is te zien dat de percentages voor liefdesverdriet lager 
uitvallen dan die van verliefdheid en verkering wat, op basis van de aanname dat 
liefdesverdriet volgt op een onbeantwoorde verliefdheid of een verbroken relatie, te 
verwachten was. Daarnaast valt op dat de percentages voor verliefdheid, verkering en 
zoenen op jonge leeftijd al vrij hoog zijn. Dit suggereert dat veel jongeren vanaf jonge 
leeftijd al met deze dingen bezig zijn en dat deze onderwerpen een belangrijke rol 
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kunnen spelen in het dagelijks leven van jongeren. Deze uitkomst ligt in lijn met de 
uitkomsten van De Graaf et al. (2012). Een ander opvallend kenmerk van deze 
veranderingscurves is hun soms niet lineaire karakter. Op een bepaalde leeftijd 
hebben meisjes en jongens bijvoorbeeld minder vaak verkering gehad of 
liefdesverdriet gehad dan jongere meisjes en jongens. En dergelijke niet lineaire 
veranderingen van een cross-sectionele curve wellicht worden verklaard doordat de 
betekenis van termen als ‘verliefd zijn’ en ‘liefdesverdriet hebben’ op een bepaalde 
leeftijd verandert en in zekere zin wordt aangescherpt. 

Conclusie seksualiteit in perspectief: gesloten versus open vragen  

Er is een discrepantie gevonden tussen de percentages die voortkomen uit de gesloten 
vragen en het aantal seksualiteit gerelateerde antwoorden uit de open vraag. Zo’n 90 
procent van de jongeren is verliefd geweest, maar slechts 46 jongeren (2%) 
vermelden dat in de open vraag. Daarnaast heeft ongeveer 80%van de jongeren een 
relatie gehad maar slechts 243 (12%)van de 2022 jongeren gebruikt de open vraag 
om aan te geven dat hun relatie belangrijk is. Ook wat betreft fysieke handelingen 
blijven de responses in de open vraag ook grotendeels uit. Ongeveer de helft van de 
jongeren heeft gezoend maar slechts een enkeling praat hierover in de open 
antwoordoptie. Bij de antwoorden op de gesloten vragen vallen de percentages dus 
duidelijk hoger uit dan bij het gebruik van een open vraag.  

4.3 Beleving van verliefdheid, liefdesverdriet en verkering  

4.3.1 ‘Wat voel je als je verliefd bent?’ - Open vraag 

De 1831 jongeren die al eens verliefd zijn geweest gaven antwoord op de vraag hoe 
het voelt als je verliefd bent. Hieronder volgt een overzicht van de uiteenlopende 
antwoorden die gegeven zijn. Er werden gemiddeld 1,42 (SD=0,72) antwoorden 
gegeven. Jongens gaven gemiddeld 1,23 (SD=0,54) antwoorden, meisjes 1,51 
(SD=0,78). Dit verschil was significant (t=-8,773; df=1829; p<.001). Met behulp van 
een codeersysteem zijn de reacties ingedeeld in een zestal categorieën namelijk 
gevoelens, algemeen, gedrag, gedachten, lichamelijk en onveranderd. In tabel 4.8 is het 
percentage jongeren dat een antwoord gaf per categorie weergegeven. Voor beide 
geslachten was de verdeling van antwoorden per categorie vergelijkbaar. In figuur 4.9 
zijn de antwoordfrequenties per categorie uitgezet tegen leeftijd en in tabel 4.9 is een 
overzicht gegeven van de uitgevoerde regressieanalyses.  
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Tabel 4.8. Percentage jongeren per antwoordcategorie.  

Categorieën verliefdheid 

Gevoelens  

Meer dan de helft (n=997) van de jongeren gebruikte gevoelens om verliefdheid te 
omschrijven. Veel jongeren voelden zich in het algemeen goed: “Je voelt je goed van 
binnen en bent vrolijk” (meisje 14,2 jaar) en “Opgewonden” (jongen 17,2 jaar). 
Daarnaast zijn er veel jongeren die ook nerveus, verlegen of onzeker worden. Zo 
schrijft een deelneemster (15,2 jaar): “Ik begin aan mezelf te twijfelen”. Verder waren 
er jongeren die wel wat voelden maar het gevoel niet goed konden omschrijven. Zo 
schrijft een van de meisjes (16,1 jaar): “Raar gevoel moeilijk uiteleggen”. Verliefdheid 
wordt met toenemende leeftijd steeds vaker in gevoelens omschreven (B=0,087; 
SE=0,020; p<.001)(figuur 4.9). Ook omschrijven meisjes verliefdheid vaker in termen 
van gevoelens dan jongens (B=-0,245; SE=0,095; p=.010)(tabel 4.9).  

Algemeen 

Bijna eenderde (n=572) van de jongeren gebruikte voor het beschrijven van 
verliefdheid hele algemene uitspraken zoals “Liefde, vlinders” (meisje 15,2 jaar) of 
“Kriebels in me buik” (jongen 15,5 jaar). Ook omschreven jongeren het gevoel soms als 
“Gewoon, normaal gewoon verliefd…” (jongen 15,7 jaar). Algemene uitspraken zijn niet 
significant afhankelijk van leeftijd (B=0,018; SE=0,022; p=0,405) en worden eigenlijk 
altijd veel gebruikt (figuur 4.9). Meisjes gaven meer antwoorden in deze categorie dan 
jongens (B=-0,370; SE=0,102; p<.001)(tabel 4.9).  

Gedrag 

Ongeveer 15% van de jongeren (n=278) geven aan dat hun gedrag veranderd als ze 
verliefd zijn. Zo schrijft een meisje (14,0) “Dan ben ik vaak weg van de kaart” en vertelt 
een van de jongens (15,5) “Dan wil je wel graag bij haar in de buurt zijn enzo”. Ook 
geven de jongeren aan dat hun gedrag vooral ten opzichte van de persoon op wie ze 
verliefd zijn verandert. Een van de deelneemsters (13,9) schrijft bijvoorbeeld: “Moet 
lachen als die langs loopt”. Gedrag wordt steeds minder vaak gebruikt om verliefdheid 
te omschrijven wanneer de jongeren ouder worden (B=-0,076; SE=0,028; p=0,007) 
(figuur 9). Meisjes omschrijven verliefdheid vaker in termen van gedragsverandering 
dan jongens (B=-0,502; SE=0,135; p<0,001)(tabel 4.9). 

Gedachten  

Ongeveer 12% van de jongeren (n=236) omschrijft verliefdheid in termen van 
gedachten. Deze kunnen algemeen zijn waarbij jongeren vertellen dat ze nergens 
anders meer aan kunnen denken. Een deelneemster (13,1 jaar) schrijft bijvoorbeeld: 
“Ik denk de hele tijd aan diegene, en maak dingen mee in m'n dromen met diegene”. Ook 

Geslacht N Categorie 

  Onveranderd Algemeen Gevoelens Gedachten Gedrag Lichamelijk 

Jongen 876 5,6% 27,2% 51,5% 10,0% 11,8% 7,1% 
Meisje 955 1,6% 35,0% 57,1% 15,5% 18,2% 10,5% 
Totaal 1831 3,5% 31,2% 54,4% 12,9% 15,1% 8,8% 
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worden er vaak dromen, fantasieën en specifieke gedachten over de persoon in 
kwestie genoemd: “Ik ga dromen en het voelt heel raar ik ga denken hoe hij zou zoenen 
maar het kriebelt een beetje” (meisje 16,3 jaar) en “Dan denk ik: wooow, wat een mooi 
meisje” (jongen 12,2 jaar). Verliefdheid wordt met de leeftijd steeds minder vaak 
omschreven in termen van gedachten (B=-0,069; SE=0,030; p=.022)(figuur 4.9). 
Meisjes gebruiken deze categorie vaker dan jongens (B=-0,484; SE=0,144; 
p=0,001)(tabel 4.7).  

Lichamelijk 

Er zijn 162 jongeren die de ervaring van verliefdheid omschrijven in termen van 
lichamelijke veranderingen en sensaties. Dit kunnen plezierige ervaringen zijn zoals 
“Een warm en kriebeling gevoel” (jongen 15,6 jaar) maar ook minder aangename 
sensaties zoals buikpijn en misselijkheid. Zo schrijft een andere jongen (14,1 jaar): 
“Een scheut in me buik als ik langs diegene kom”. Ook andere, meer algemene fysieke 
veranderingen worden omschreven: “Ik heb dan geen honger.” (meisje 16,1 jaar). 
Omschrijvingen in deze categorie nemen eveneens af met toenemende leeftijd (B=-
0,092; SE=0,035; p=0,009)(figuur 4.9). Meisjes omschrijven verliefdheid vaker in 
termen van lichamelijke ervaringen dan jongens (B=-0,413; SE=0,169; p=.015)(tabel 
4.7).  

Onveranderd 

Tot slotte zijn er slechts een paar jongeren (n=64 ) die aangaven zich niet anders te 
voelen wanneer ze verliefd zijn. Soms voelen jongeren helemaal niets, voelden ze zich 
heel gewoon of voelden heel weinig verandering. Zo schrijft een deelnemer (14,9 jaar) 
dat hij “Niks bijzonders” voelt en een deelneemster (10,7) voelde “Niet zoveel”. De 
antwoordfrequentie van onveranderd neemt af als de leeftijd toeneemt (B=-0,159; 
SE=0,055; p=0,004)(figuur 4.9). Jongens gaven vaker antwoorden binnen deze 
categorie dan meisjes (B=1,345; SE=0,300; p<.001)(tabel 4.9).  

 

Bij alle Loess-curves (figuur 4.9) blijkt sprake te zijn van een periode van sterke inter-
individuele variabiliteit tussen de leeftijd van 13 en 16 jaar. Daarnaast suggereren de 
Loess curves dat er rond de leeftijd van 13 jaar sprake is van een tijdelijke afname in 
het aantal genoemde kenmerken. Deze tijdelijke afname is geheel conform aan de 
afname die we hebben gezien ten aanzien van het verliefd zijn geweest in het gehad 
hebben van liefdesverdriet. Rond de leeftijd van 13 jaar worden deze categorieën  
wellicht opnieuw gedefinieerd, en krijgen ze waarschijnlijk een duidelijker en in 
zekere zin ‘volwassener’ betekenis. 
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Figuur 4.9. Antwoordfrequentie hoofdcategorieën verliefdheid over leeftijd.  

Tabel 4.9. Logistische regressieanalyse per categorie.  

¹ Referentiegroep: Meisjes (B positief=meer jongens; B negatief=meer meisjes) 

Waardeoordeel verliefdheid 

Bij het analyseren van de antwoorden valt het op dat vooral voor de antwoorden die 
te maken hadden met gevoelens en lichamelijke sensaties niet altijd als positief worden 
omschreven. Sommige jongeren gaven aan zich juist slechter te voelen en soms gaven 
de deelnemers in hun antwoord zowel positieve als negatieve omschrijvingen. 
Daarnaast waren er veel jongeren die duidelijk iets voelden maar niet wisten hoe ze 
dit moesten omschrijven. De antwoorden met een duidelijk waardeoordeel zijn 
daarom onderverdeeld in drie subcategorieën namelijk positief, negatief en 
ambivalent, dit met het doel om te zien of dit waardeoordeel verandert over tijd. In 

Categorie Variabele B S.E. Df Sign. 

Onveranderd Leeftijd -0,159 0,055 1 .004 

 Geslacht¹ 1,345 0,300 1 <.001 

Algemeen Leeftijd 0,018 0,022 1 .405 

 Geslacht -0,370 0,102 1 <.001 

Gevoelens Leeftijd 0,087 0,020 1 <.001 

 Geslacht -0,245 0,095 1 .010 

Gedachten  Leeftijd -0,069 0,030 1 .022 

 Geslacht -0,484 0,144 1 .001 

Gedrag Leeftijd -0,076 0,028 1 .007 

 Geslacht -0,502 0,135 1 <.001 

Lichamelijk Leeftijd -0,092 0,035 1 .009 

 Geslacht -0,413 0,169 1 .015 
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tabel 4.10 is per subcategorie het percentage antwoorden te zien. In figuur 4.10 zijn 
de antwoordfrequenties per categorie uitgezet tegen de leeftijd en in tabel 4.11 staat 
een overzicht van de uitgevoerde analyses. 

Tabel 4.10. Percentage jongeren per antwoordcategorie.  

Positieve ervaringen 

Er waren veel jongeren (n=726) die verliefdheid vooral positief ervaren. Ze gaven 
beschrijvingen van positieve gevoelens als “Dan voel ik me gelukkig” (meisje 18,5 jaar) 
en plezierige lichamelijke ervaringen zoals “Een goed onder buik gevoel” (jongen 15,7 
jaar). Zowel het effect van leeftijd als van geslacht is significant voor deze categorie. 
Jongeren omschrijven verliefdheid steeds vaker positief met toenemende leeftijd 
(B=0,157; SE=0,028; p<.001) (figuur 4.10). Daarnaast omschrijven meisjes 
verliefdheid vaker als een positief gevoel dan jongens (B=-0,539; SE=0,131; 
p<.001)(tabel 4.11). 

Negatieve ervaringen  

Er waren ook jongeren (n=190) die negatieve omschrijvingen van gevoelens gaven 
zoals “Je schaamt je als je diegene ziet waar je verliefd op bent.” (meisje 12,9 jaar). Ook 
werden soms onprettige lichamelijke sensaties omschreven zoals “Hele dag misselijk 
als ik dan nog niks met hem heb” (meisje 17,4 jaar). Naarmate de deelnemers ouder 
waren omschreven zij verliefdheid steeds minder vaak negatief (B=-0,116; SE=0,035; 
p=0,001)(figuur 4.10). Meisjes gaven vaker een negatieve omschrijving van 
verliefdheid dan jongens (B=-0,605; SE=0,169; p<.001)(tabel 4.11). 

Ambivalente ervaringen 

Tot slotte waren er veel jongeren die niet goed wisten ze zich voelden bij verliefdheid. 
Zo werden omschrijvingen gegeven als “Weet niet, gewoon als die gene ziet krijg je zon 
apart gevoel” (meisje 15,4 jaar) en “Heel raar en kriebels in me buik” (jongen 14,3 jaar). 
Met toenemende leeftijd werden er minder ambivalente gevoelens omschreven (B=-
0,082; SE=0,030; p=.006)(figuur 4.10). Daarnaast gebruikten jongens meer 
ambivalente termen dan meisjes (B=0,796; SE=0,141; p<.001)(tabel 4.11). 
 
Ook deze veranderingscurves, laten een periode van verhoogde inter-individuele 
variabiliteit zien tussen 13 en 17 jaar. Daarnaast laten de Loess-curves voor positieve 
en negatieve ervaringen rond de leeftijd van 13 jaar de verwachte tijdelijke regressies 
zien in de frequentie van het aantal gegeven antwoorden. Ook dit is consistent met de 
aanname dat er rond deze leeftijd sprake is van een veranderde definitie van het 
begrip verliefd zijn. 

 

Geslacht N Categorie 

  Positief Negatief Ambivalent 

Jongen 502 60,2% 12,5% 33,9% 
Meisje 598 70,9% 21,2% 19,2% 
Totaal 1100 66,0% 17,3% 25,9% 
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Figuur 4.10. Antwoordfrequentie waardeoordeel verliefdheid over leeftijd.  

Tabel 4.11. Logistische regressieanalyse per categorie.  

¹ Referentiegroep: Meisjes (B positief=meer jongens; B negatief=meer meisjes) 

Tussenconclusie verliefdheid 

Verliefdheid is een gevoel dat jongeren op veel verschillende manieren omschrijven. 
Naast de gebruikelijke omschrijving van “vlinders in je buik” en “blije gevoelens” 
geven jongeren ook regelmatig aan dat zij een gedragsverandering en/of een 
lichamelijke reactie ervaren. Op jonge leeftijd geven adolescenten soms aan zich niet 
anders te voelen, maar dit neemt af met de leeftijd. Met toenemende leeftijd wordt 
verliefdheid steeds vaker alleen in gevoelens omschreven. Omschrijvingen die in 
andere categorieën vallen nemen af met de leeftijd. Alle categorieën worden vaker 
door meisjes genoemd dan door jongens. Zij gaven vaak meer omschrijvingen dan 
jongens. De enige categorie die jongens vaker gebruikten was onveranderd. Het gevoel 
wordt steeds positiever ervaren en er werden met toenemende leeftijd minder 
negatieve en ambivalente termen gebruikt om verliefdheid te omschrijven. Meisjes 
gebruikten vaker positieve en negatieve termen om verliefdheid te omschrijven, 
jongens vaker ambivalente termen. Ten slotte laten de veranderingscurves duidelijk 
zien dat rond de leeftijd van 13 jaar een verandering optreedt in de betekenis van 
verliefdheid: wat jongeren voor die leeftijd als verliefdheid beschouwen, wordt na de 
leeftijd van 13 niet altijd meer in deze categorie geplaatst. 

Categorie Variabele B S.E. Df Sign. 

Positief Leeftijd 0,157 0,028 1 <.001 
 Geslacht¹ -0,539 0,131 1 <.001 
Negatief Leeftijd -0,116 0,035 1 .001 
 Geslacht -0,605 0,169 1 <.001 
Ambivalent Leeftijd -0,082 0,030 1 .006 
 Geslacht 0,796 0,141 1 <.001 
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4.3.2 ‘Hoe voel je je als je liefdesverdriet hebt?’- Open vraag 

De 956 jongeren die al eens liefdesverdriet hadden gehad beantwoordden de vraag 
hoe het voelt als je liefdesverdriet hebt. De antwoorden die zijn gegeven waren in te 
delen in een zestal categorieën namelijk algemeen negatief, gevoelens, gedrag, 
lichamelijk, overig en acceptatie. Er werden gemiddeld 1,37 (SD=0,66) antwoorden 
gegeven op deze open vraag en meisjes (1,44 (SD=0,69)) gaven gemiddeld meer 
omschrijvingen dan jongens (1,27 (SD=0,59)). Dit verschil is significant (t=-3,806; 
df=954; p<.001). In tabel 4.12 is het percentage jongeren per antwoordcategorie 
weergegeven. In figuur 4.11 is de antwoordfrequentie per categorie uitgezet tegen 
leeftijd. Tabel 4.13 geeft een overzicht van de uitgevoerde regressieanalyse.  

Tabel 4.12. Percentage jongeren per antwoordcategorie.  

Categorieën liefdesverdriet  

Algemeen negatief 

In het grootste aantal gevallen (n=647) wordt liefdesverdriet omschreven in algemene 
negatieve termen zoals “Kut, heel erg vervelend” (meisje 16,0 jaar) en “Zwaar kloote” 
(jongen 14,9 jaar). In deze categorie gaven jongeren vaak kort aan zich gewoonweg 
slecht te voelen. Liefdesverdriet wordt met toenemende leeftijd steeds vaker zo 
omschreven (B=0,145; SE=0,031; p<.001) (figuur 4. 11). Jongens maakten vaker 
gebruik van deze categorie dan meisjes (B=0,688; SE=0,152; p<.001)(tabel 4.13). 

Gevoelens 

Ook liefdesverdriet wordt in veel gevallen (n=361) in gevoelens omschreven. Er 
werden voornamelijk negatieve omschrijvingen van gevoelens gebruikt zoals “Triest 
Boos Sacherijnig” (jongen 10,1 jaar) en “Alleen en eenzaam. Voelde me heel leeg van 
binnen” (meisje 18,3 jaar). De antwoordfrequentie van deze categorie neemt af als de 
leeftijd toeneemt (B=-0,133; SE=0,030; p<.001)(figuur 4.11). Daarnaast gaven meisjes 
vaker omschrijvingen in termen van gevoelens dan jongens (B=-0,618; SE=0,144; 
p<.001)(tabel 4.13).  

Gedrag 

Net als bij verliefdheid omschreven sommige jongeren (n=70) een 
gedragsverandering wanneer ze liefdesverdriet hebben. Zo schreef een meisje (17,9 
jaar) bijvoorbeeld “Ik dacht dat ik nooit meer kon stoppen met huilen” en schreef een 
andere deelneemster (15,4 jaar) “Ik kon me nergens meer op concentreren, ik voelde me 
alleen en leeg”. Deze categorie werd weinig gebruikt en liet geen significante toe of 
afname zien met toenemende leeftijd (B=0,015; SE=0,055; p=0,780)(figuur 4.11). 
Meisjes gebruikten vaker gedragstermen om liefdesverdriet te omschrijven dan 
jongens (B=-0,939; SE=0,307; p=0,002)(tabel 4.13).  

Geslacht N Categorie      

  Acceptatie Algemeen 
Negatief 

Gevoelens Gedrag Lichamelijk Overig 

Jongen 359 2,8% 76,6% 29,0% 3,9% 3,3% 3,9% 
Meisje 597 3,2% 62,3% 43,0% 9,4% 4,7% 4,9% 
Totaal 956 3,0% 67,7% 37,8% 7,3% 4,2% 4,5% 
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Lichamelijk 

Er was een klein aantal jongeren (n=40) dat antwoord gaf in termen van onplezierige 
lichamelijke sensaties. Jongeren gaven bijvoorbeeld aan zich ziek of “Dood moe” 
(meisje, 14,7) te voelen. Een van de jongens (11,5) schreef: “Ik had de halve dag 
buikpijn en lag op de bank”. Lichamelijke termen werden niet significant minder 
gebruikt met toenemende leeftijd (B=-0,132; SE=0,070; p=.058)(figuur 4.11). Er was 
ook geen verschil in antwoordfrequentie van jongens en meisjes (B=-0,349; SE=0,352; 
p=0.323)(tabel 4.13).  

Acceptatie 

Tot slot was er een klein aantal jongeren (n=29) die zich niet erg aangedaan voelde 
door liefdesverdriet. Zij gaven antwoorden waaruit bleek dat ze er niet te lang bij stil 
stonden en dat ze de situatie accepteerden. Zo schreef een van de jongens (11,3 jaar) 
“Gewoon het is niet leuk maar ik moet het accepteren”. Met toenemende leeftijd 
verandert de antwoordfrequentie van deze categorie niet significant (B=0.040; 
SE=0,081; p=.619)(figuur 4.11). Er was ook geen verschil in antwoordfrequentie 
tussen jongens en meisjes, beiden gebruikten deze termen even weinig (B=-0,144; 
SE=0,397; p=.717)(tabel 4.13).  
 
De veranderingscurves voor gevoelens, gedrag en lichamelijk laten rond de leeftijd 
van 13 jaar een duidelijke tijdelijke regressie in frequentie zien, terwijl de categorie 
algemeen negatief op een meer lineaire wijze veranderd, zij het dat ook hier tussen 13 
en 17 sprake is van verhoogde inter-individuele variabiliteit. 
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Figuur 4.11. Antwoordfrequentie hoofdcategorieën liefdesverdriet per leeftijd.  
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Tabel 4.13. Logistische regressie analyse per categorie.  

¹ Referentiegroep: Meisjes (B positief=meer jongens; B negatief=meer meisjes) 

Waardeoordeel liefdesverdriet  

Bij het analyseren van de antwoorden viel op dat sommige jongeren erger aangedaan 
waren door liefdesverdriet dan anderen. Van alle jongeren die liefdesverdriet heeft 
gehad trok 5,1% (n=49) zich dit persoonlijk aan. Voorbeelden hier van zijn “Heel erg 
stom, ik dacht dat ik niet goed genoeg was” (meisje, 13,2), "Ik voelde me in de steek 
gelaten, het was alsof ik 1000000000 chocolade repen had gegeten (omdat ik mee zwaar 
voelde)" (meisje 12,1) en “Nou gewoon kut, minderwaardig en lelijk” (meisje, 14,6). 
Voor deze extreme antwoorden is onderzocht of de antwoordfrequentie afhing van 
leeftijd of geslacht. Met toenemende leeftijd gaven jongeren significant minder 
antwoorden waaruit bleek dat ze zich het persoonlijk aantrokken (B=-0,247; 
SE=0,094; p<0,001)(figuur 4.12). Geslacht heeft geen significant effect op de 
antwoordfrequentie in deze categorie (B=-0,236; SE=0,315; p=0,455). Jongens lijken 
het zich even vaak persoonlijk aan te trekken als meisjes (tabel 4.14). De Loess-curves 
heeft over het algemeen een lineair dalend patroon, met een verhoogde inter-
individuele variabiliteit tussen de leeftijden van 13 en 17. 

 

Tabel 4.14. Logistische regressieanalyse ‘persoonlijk aantrekken’.  

¹ Referentiegroep: Meisjes (B positief=meer jongens; B negatief=meer meisjes) 
 

Categorie Variabele B S.E. Df Sign. 

Acceptatie Leeftijd 0,040 0,081 1 .619 
 Geslacht¹ -0,144 0,397 1 .717 
Algemeen negatief Leeftijd 0,145 0,031 1 <.001 
 Geslacht 0,688 0,152 1 <.001 
Gevoelens Leeftijd -0,133 0,030 1 <.001 
 Geslacht -0,618 0,144 1 <.001 
Gedrag Leeftijd 0,015 0,055 1 0,780 

 Geslacht -0,939 0,307 1 0,002 

Lichamelijk Leeftijd -0,132 0,070 1 .058 

 Geslacht -0.349 0.352 1 .323 

Categorie B S.E. df.  Sign.  

Leeftijd -0,247 0,064 1 <.001 

Geslacht¹ -0,236 0,315 1 0,455 
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Figuur 4.12. Antwoordfrequentie persoonlijk aantrekken per leeftijd.  

Tussenconclusie liefdesverdriet 

Jongeren omschrijven liefdesverdriet net als verliefdheid op verschillende manieren. 
Vaak worden korte algemene negatieve termen gebruikt maar ook worden soms 
gevoelens, gedrag en fysieke reacties worden genoemd. Een enkele keer laten 
jongeren in hun antwoord een vorm van acceptatie zien. Het gevoel wordt met 
toenemende leeftijd steeds meer in algemeen negatieve termen omschreven, terwijl 
het gebruik van de andere categorieën afneemt of gelijk blijft. Liefdesverdriet is in 
tegenstelling tot verliefdheid een meer eenzijdig negatief gevoel en wordt vaak 
minder kleurrijk omschreven. Het viel op dat een aantal jongeren, zowel jongens als 
meisjes, zich het verdriet erg persoonlijk aantrokken. Dit aantal neemt gelukkig af met 
de leeftijd. Het niet lineaire karakter van de veranderingscurves – een periode van 
sterke inter-individuele variabiliteit tussen 13 en 17 jaar enerzijds en een tijdelijke 
regressielander bij een leeftijd van 13 jaar – zien we ook terug in de antwoorden op de 
open vragen met betrekking tot liefdesverdriet. 

4.3.3 ‘Wanneer vind jij dat je verkering hebt?’ – gesloten en open vraag 

De vraag ‘Wanneer vind jij dat jij verkering hebt?’ heeft vier gesloten 
antwoordmogelijkheden en een open antwoordmogelijkheid. Deze bestonden uit (1) 
als ik iemand leuk vind, (2) als we elkaar briefjes geven, (3) als we dat tegen elkaar 
hebben gezegd, (4) als we elkaars handen vasthouden en (5) anders, namelijk. In tabel 
4.15 is het percentage deelnemers per antwoordoptie te zien.  

Tabel 4.15. Percentage deelnemers per antwoordoptie.  

 

Geslacht N Antwoordoptie     

  1 2 3 4 5 

Jongen 983 8,4% 1,1% 52,3% 5,9% 32,2% 
Meisje 1039 5,4% 2,9% 58,1% 3,7% 32,5% 
Totaal 2022 6,9% 0,7% 55,2% 4,7% 32,4% 
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Allereerst valt op dat de antwoorden erg scheef zijn verdeeld. Opties 1, 2 en 4 worden 
erg weinig gebruikt. Daarnaast zijn de overige twee categorieën (3 en 5) 
oververtegenwoordigd. Ongeveer 32% van de proefpersonen maakte gebruik van de 
open antwoordmogelijkheid. Hierin werden vaak antwoorden gegeven die niet goed 
in te delen waren in de gesloten antwoordopties. Het feit dat veel deelnemers gebruik 
maakten van de open optie, en dat daaruit hele andere antwoorden kwamen, geeft aan 
dat de gesloten opties sturend van aard waren. Wat echter ook opviel is dat sommige 
jongeren gebruik maakten van de open antwoordmogelijkheid om een van de gesloten 
opties te omschrijven. Zo schrijft 22% van de jongeren in de open antwoorden dat 
verkering gebaseerd is op een afspraak, wat in principe valt onder de derde gesloten 
antwoordcategorie.  

 

Voor de analyse zijn de antwoorden op de gesloten vragen samengevoegd met de 
antwoorden op de open vragen door de responses in te delen in de categorieën van 
het codeersysteem. In totaal gaven 2022 jongeren antwoord op de vraag ‘Wanneer 
vind jij dat je verkering hebt?’. Gemiddeld genomen werden hier 1,15 (SD=0,46) 
antwoorden op gegeven per deelnemer. Jongens gaven gemiddeld 1,12 (SD=0,41) 
antwoorden, meisjes gemiddeld 1,17 (SD=0,50). Dit verschil was significant (t=-2,512; 
df=2020; p=.012).Met behulp van het codeersysteem zijn alle antwoorden (zowel 
gesloten als open) onderverdeeld in een zestal categorieën: wederzijds, fysiek, sociaal, 
eenzijdig, overig en duur. Deze konden soms verder onderverdeeld zijn in 
subcategorieën. In tabel 4.16 is een overzicht gegeven van het percentage jongeren 
dat antwoord gaf binnen een bepaalde (sub)categorie. In figuur 4.13 is het verloop 
van de antwoordfrequenties van de hoofdcategorieën tegen de leeftijd te zien.  
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Tabel 4.16. Percentage jongeren per antwoordcategorie.  

Hoofdcategorieën verkering  

Wederzijds 

Er waren 1502 jongeren die antwoorden gaven met een duidelijke wederkerigheid 
van gevoelens. De antwoorden zijn onderverdeeld in vier subcategorieën namelijk; 
afspraak, verliefd, ongedefinieerd en exclusief. In de subcategorie afspraak (n=1296) 
worden antwoorden gegeven die duidelijk te maken hebben met een uitgesproken 
overeenkomst. Voor een van de deelneemsters (17,8 jaar) is er pas verkering “Als het 
officieel word gevraagd”. Bij deze subcategorie is de gesloten optie 3 (als we dat tegen 
mekaar zeggen) opgeteld. In de subcategorie verliefd (n=100) vallen de antwoorden 
die stellen dat beide personen elkaar leuk moeten vinden (verliefd zijn). Een van de 
deelnemers (14,5 jaar) schrijft bijvoorbeeld: “Als je van elkaar weet dat jullie elkaar 
leuk vinden”. In de subcategorie ongedefinieerd (n=54) vallen antwoorden die 
vaststellen dat je verkering niet kan definiëren. Zo schrijft een van de deelneemsters 
(16 jaar) bijvoorbeeld: “Dat is een soort ongeschreven regel, dat voel je vanzelf aan”. 
Ten slotte omvat de subcategorie exclusief (n=18) antwoorden met element van 
exclusiviteit zoals “Als je van elkaar niet wilt dat je met een ander gaat” (meisje 17,2 
jaar).  

Fysieke handelingen 

Er waren ook jongeren (n=252) die verkering baseerden op de fysieke handelingen 
die samen zijn uitgevoerd. Ook hierin is onderscheid gemaakt in drie subcategorieën: 
handen vasthouden, zoenen en seks. In totaal vonden 99 jongeren dat wanneer je 
handen vasthoud je verkering hebt. Deze antwoorden bestonden vooral uit de gesloten 
vragen optie 4. Er waren 59 jongeren die vonden dat zoenen een criterium van 
verkering was. Zo schreef een deelnemer (17,2) dat wanneer je “Met elkaar hebt 
gezoend” je verkering hebt. Ten slotte waren er jongeren (n=39) die vonden dat 
seksuele handelingen een criterium voor verkering waren. Een van de deelnemers 
(19,0) schrijft bijvoorbeeld: “Als ik sex heb gehad met een meid alles mee gedaan hebt 
en het voelt goed”.  

Categorie Subcategorie Percentage N Jongens Meisjes 

Wederzijds  74,2% 1502 70,2% 78% 
 Afspraak 64% 1296 61,4% 66,4% 
 Verliefd 4,9% 100 4,9% 5% 

 Ongedefinieerd 2,7% 54 2,1% 3,2% 
 Exclusief 0,9% 18 0,4% 1,3% 
Fysieke handelingen  12,5% 252 13,9% 11% 

 Handen vasthouden  4,9% 99 6,1% 3,7% 
 Zoenen 2,9% 59 3,3% 2,6% 
 Seks 1,9% 39 2,3% 1,5% 
Sociaal  8,1% 164 7% 9,1% 
 Afspreken 3,8% 77 3,3% 4,3% 
 Praten 1,3% 26 1,5% 1,1% 

 Kennen 1,2% 24 0,5% 1,8% 
Eenzijdig  7,6% 154 9,5% 5,9% 
Overig  4,3% 87 4,8% 3,8% 
Duur  2,4% 48 2,2% 2,5% 



 

 

108 

Sociaal contact 

In de categorie sociaal (n=164) gaven de jongeren antwoorden waaruit bleek dat zij 
verkering baseren op een bepaalde mate van sociaal contact. Deze categorie kon ook 
worden opgedeeld in subcategorieën namelijk; praten, afspreken en kennen. In de 
subcategorie praten (n=26) vielen de jongeren die verkering baseren op verbaal 
contact. Zo schrijft een deelnemer (18,5 jaar) dat je verkering hebt “Als je veel cotact 
hebt”. Bij deze categorie is ook de gesloten antwoordoptie 2 (briefjes geven) opgeteld.  
Daarnaast was er de subcategorie afspreken (n=77) waarin verkering werd gebaseerd 
op veel met elkaar afspreken. Een deelneemster schrijft bijvoorbeeld: “Als je 
regelmatig met elkaar omgaat en bij elkaar bent”. Ten slotte waren er jongeren (n=24) 
in de subcategorie kennen die vonden dat je pas verkering hebt als je elkaar goed kent. 
Zo schrijft een van de deelneemsters (19,7 jaar) “Als wij elkaar goed kent en met elkaar 
alles delen”.  

Eenzijdig  

Er werd door 154 jongeren antwoord gegeven in de categorie eenzijdig. Deze betrof 
vooral antwoorden die alleen de gevoelens van de proefpersoon betroffen. Zo schrijft 
een deelnemer (11,1 jaar) bijvoorbeeld: “Als ik de hele tijd aan die gene denk”. Ook 
antwoordoptie 1 valt onder deze categorie.  

Overig 

Er waren een aantal antwoorden (n=87) die lastig in de bovenstaande categorieën in 
te delen waren. Deze betroffen jongeren die een standaard antwoord gaven zoals “Als 
je verkering hebt” (jongen 11,3 jaar). Daarnaast vallen hieronder ook de jongeren die 
niet weten wanneer je precies verkering hebt.  

Duur  

Tot slotte waren er een aantal jongeren (n=48) die verkering baseerden op de duur 
van het contact. Zo schreef een van de deelneemsters (18,2 jaar) bijvoorbeeld dat “Als 
je al een maand met elkaar gaat” je echt verkering hebt.  
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Figuur 4.13. Antwoordfrequentie verkering per leeftijd.  

Analyse verkering  

Analyse wederzijds 

Over de tijd nam de antwoordfrequentie in de categorie wederzijds niet significant toe 
(tabel 4.17). Wel waren er significante verschuivingen te zien in de subcategorieën. 
Wat opviel was dat de subcategorie afspraak minder vaak genoemd werd met 
toenemende leeftijd (B=-0,148; SE=0,020; p<.001). De verandering in de curve is 
overigens duidelijk niet lineair: er is sprake van een toename tot de leeftijd van 14 jaar 
en vervolgens een afname met vrij sterke inter-individuele variatie tot de leeftijd van 
ongeveer 17 jaar, waarna er sprake is van een zekere mate van stabilisering. Alle 
andere subcategorieën, ongedefinieerd (B=0,348; SE=0,062; p<.001), verliefd 
(B=0,293; SE=0,045; p<.001) en exclusief (B=0,648; SE=0,120; p<0,001) namen 
allemaal toe in antwoordfrequentie over de leeftijd. In figuur 4.14 is te zien hoe de 
antwoordfrequenties per subcategorie veranderen over de leeftijd. Beide geslachten 
gaven even vaak antwoorden in ongedefinieerd en verliefd. Meisjes gaven echter vaker 
aan dat verkering gedefinieerd wordt door een afspraak (B=-0,203; SE=0,094; 
p=0,031) en door exclusiviteit (B=-1,540; SE=0,588; p=.009)(tabel 4.18). De 
veranderingscurves laten een duidelijk niet lineair karakter zien. Zo neemt 
bijvoorbeeld de categorie verliefd na de leeftijd van 15 jaar vrij snel toe, en is er sprake 
van een vrij sterke inter-individuele variabiliteit tot de leeftijd van ongeveer 17 jaar 
waarna de curve min of meer stabiliseert. 
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Figuur 4.14. Antwoordfrequentie wederzijds per leeftijd.  

Analyse fysieke handelingen 

Bij de antwoorden in de fysieke subcategorie was er een hiërarchie te zien in de graad 
van intimiteit van de handelingen. Zo nam de antwoordfrequentie in de subcategorie 
handen vasthouden af over tijd (B=-0,164; SE=0,044; p<.001). In zoenen was geen 
duidelijke toe- of afname te zien in tabel 4.17. Het aantal antwoorden in seks nam juist 
toe met de leeftijd (B=0,488; SE=0,075; p<.001). Deze gegevens zijn beter te 
interpreteren met behulp van figuur 4.15. Hierin is te zien dat hoewel voor zoenen 
geen significant lineair effect is gevonden er wel een duidelijke piek te zien is rond de 
leeftijd van 13,5 jaar. Deze ligt tussen de hoogtepunten van handen vasthouden en seks, 
wat in lijn is met een verwachte progressie in intimiteit. Er zijn geen verschillen 
tussen jongens en meisjes in deze subcategorieën behalve dat er meer jongens het 
criterium handen vasthouden gebruiken (B=0,530; SE=0,211; p=.012)(tabel 4.18). 
De vorm van de veranderingscurves is duidelijk niet lineair. Zo laat ‘handen 
vasthouden’ bijvoorbeeld een vrij stabiele tendens zien tot de leeftijd van 13 jaar, 
waarna een periode intreedt van sterke inter-individuele variabiliteit, die gepaard 
gaat met een geleidelijke daling. De curve zoenen laat een hele duidelijke piek zien 
rond de leeftijd van 13 een half jaar, gevolgd door een tijdelijke regressie tot ongeveer 
16 jaar waarna de curveweer toeneemt. De curve voor seks ten slotte laat een 
duidelijk S-vormig patroon zien, wat begint rond de leeftijd van 14 jaar. Rond 18 jaar 
lijkt er een afname te zijn. 
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Figuur 4.15. Antwoordfrequentie fysieke handelingen per leeftijd.  

Analyse sociaal contact 

Binnen de sociale categorie als geheel namen de antwoorden significant toe (B=0,347; 
SE=0,038; p<.001). Het aantal antwoorden binnen de subcategorie ‘praten’ 
veranderden niet significant maar binnen ‘afspreken’ nam het aantal toe met de 
leeftijd (B=0,369; SE=0,053; p<0,001). Hetzelfde geldt voor de subcategorie ‘kennen’ 
(B=0,485; SE=0,097; p<.001)(tabel 4.17). In figuur 4.16 zijn de veranderingen in 
antwoordfrequentie per subcategorie per leeftijd te zien. Jongens en meisjes waren 
het grotendeels met elkaar eens. Er waren alleen significant meer meisjes die 
antwoorden gaven binnen de subcategorie kennen (B=-1,496; SE=0,514; p=.004)(tabel 
4.18). Ook bij deze curves is er sprake van een duidelijk niet lineair verloop over de 
tijd. Zo laat de meest frequent voorkomende curve, namelijk die met betrekking tot 
afspreken, een S-vormig verloop zien, met een versnelling die inzet rond de leeftijd 
van 15 jaar, gepaard gaande met een periode van vrij sterke inter-individuele 
variabiliteit. 
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Figuur 4.16. Antwoordfrequentie sociaal per leeftijd  

Analyse eenzijdig 

Antwoorden in de categorie eenzijdig namen af met de leeftijd (B=-0,319; SE=0,039; 
p<.001)(tabel 4.17). Er waren meer jongens die eenzijdige antwoorden gaven dan 
meisjes (B=0,556; SE=0,175; p<.001)(tabel 4.18). In figuur 4.17 is de afname over de 
leeftijd te zien.  

Analyse duur 

Ten slotte is in figuur 4.13 te zien dat de antwoorden die een relatie definieerden aan 
de hand van een bepaalde duur toenamen met de leeftijd (B=0,629; SE=0,075; 
p<.001)(tabel 4.17). Er was geen verschil tussen jongens en meisjes in deze categorie 
(tabel 4.18).  

Tabel 4.17. Logistische regressieanalyse leeftijd verkering.  

Categorie Subcategorie B S.E. Df. Sign. 
Eenzijdig  -0,319 0,039 1 <0,001 
Wederzijds  -0,004 0,021 1 .852 

 Ongedefinieerd 0,348 0,062 1 <0,001 

 Verliefd 0,293 0,045 1 <.001 
 Afspraak -0,148 0,020 1 <.001 
 Exclusief 0,648 0,120 1 <.001 

Sociaal  0,347 0,038 1 <.001 

 Praten -0,122 0,084 1 .144 
 Afspreken 0,369 0,053 1 <.001 

 Kennen 0,485 0,097 1 <.001 

Fysiek  0,118 0,029 1 <.001 

 Handen vasthouden -0,164 0,044 1 <.001 

 Zoenen 0,059 0,056 1 .287 

 Seks 0,488 0,075 1 <.001 

Duur  0,629 0,075 1 <.001 
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Tabel 4.18. Logistische regressieanalyse geslacht¹ verkering.  

Referentiegroep: Meisjes (Positieve B=jongens meer, negatieve B=meisjes meer) 

Tussenconclusie verkering 

Er zijn een aantal manieren waarop jongeren verkering definiëren en het lijkt erop dat 
er met toenemende leeftijd een aantal veranderingen in die definitie plaatsvinden. We 
hebben gezien dat een belangrijke aanwijzing voor verandering in die definitie ligt in 
de tijdelijke regressie in antwoorden die te maken hebben met verkering hebben of 
gehad hebben en met de kenmerken die jongeren aan verkering toeschrijven. 
Eenzijdige antwoorden waar jongeren alleen vanuit hun eigen perspectief redeneren 
nemen af. Daarnaast lijken er vooral steeds meer criteria bij te komen. Verkering 
wordt niet enkel op een afspraak gebaseerd maar ook op sociale en fysieke criteria en 
op de duur van een relatie. Er zijn met de leeftijd toenames te zien in de verschillende 
sociale criteria zoals het met elkaar afspreken en elkaar goed kennen, en komt in de 
fysieke criteria de hiërarchie terug die jongeren doorgaans doorlopen in hun seksuele 
carrière (De Graaf, Beyers & Van Acker, 2012; O’Sullivan et al., 2007). Wat opviel is dat 
binnen de wederzijdse criteria de afspraak afneemt en verkering steeds meer 
gebaseerd wordt op wederzijdse verliefdheid en exclusiviteit. Ten slotte is er ook een 
groeiend aantal jongeren dat van mening is dat verkering niet gedefinieerd hoeft te 
worden zolang je beide weet dat het wederzijds is. Meisjes en jongens zijn het vaak 
met elkaar eens over de definitie van verkering al hebben meisjes vaker wederzijdse 
en sociale criteria waar jongens verkering vaker baseren fysieke en eenzijdige criteria. 
Tenslotte blijken de meeste veranderingscurves een duidelijk niet lineair patroon te 
laten zien, bestaande uit een tijdelijke verhoging van de inter-individuele variabiliteit, 
een tijdelijke regressie, of S-vormige ontwikkelingspatronen.  

4.4 Samenvatting en Conclusie  

Uit de gesloten vragen kunnen we opmaken dat al vanaf jonge leeftijd veel 
adolescenten bezig zijn met onderwerpen zoals verliefdheid en verkering en dat een 
groot deel van hen al eens getongzoend heeft. Deze aantallen nemen snel toe met de 

Categorie Subcategorie B S.E. Df. Sign. 
Eenzijdig  0,556 0,175 1 .001 
Wederzijds  -0,409 0,102 1 <.001 

 Ongedefinieerd -0,514 0,287 1 .074 
 Verliefd -0,098 0,209 1 .637 
 Afspraak -0,203 0,094 1 .031 
 Exclusief -1,540 0,588 1 .009 

Sociaal  -0,390 0,170 1 .022 
 Praten 0,384 0,400 1 .337 
 Afspreken -0,411 0,241 1 .088 

 Kennen -1,496 0,514 1 .004 

Fysiek  0,248 0,136 1 .068 
 Handen vasthouden 0,530 0,211 1 .012 

 Zoenen 0,225 0,265 1 .397 

 Seks 0,270 0,337 1 .422 

Duur  -0,380 0,310 1 .220 
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leeftijd. De resultaten komen overeen met het onderzoek van De Graaf et al. (2012) en 
gebaseerd op deze percentages lijkt het erop dat jongeren inderdaad veel met 
seksualiteit bezig zijn. Ons onderzoek laat overigens duidelijk zien dat de patronen 
van verandering vaak niet-lineair van karakter zijn, en gepaard gaan met tijdelijke 
toenames in de inter-individuele variabiliteit, tijdelijke regressies of versnellingen in 
het veranderingsproces. Op de open vraag worden in veel mindere mate antwoorden 
gegeven die gerelateerd zijn aan seksualiteit. Ongeveer 17% van de jongeren aan dat 
hun relatie belangrijk is, dat verliefdheid hen bezig houd of dat liefde belangrijk is. 
Hierin is ook een toenemende trend te zien, een trend die voor de meeste curves 
duidelijk niet-lineaire kenmerken vertoont. Voor meisjes vindt deze iets eerder plaats 
dan voor jongens. Uit de curves blijkt dat er sprake is van een grote mate van inter-
individuele verschillen, met name rond de belangrijke leeftijdsfase tussen de 13 en de 
17 jaar. Uit beide vragen komt naar voren dat seksualiteit iets is dat jongeren bezig 
houdt en dat dit onderwerpen zijn die een belangrijke rol kunnen spelen in het leven 
van jongeren. Uit onze resultaten blijkt echter dat liefde en seks niet bepaald de 
hoofdonderwerpen zijn die jongeren bezighouden. Vriendschappen, familie, school en 
buitenschoolse bezigheden zijn zaken die voor jongeren voornamelijk van groot 
belang zijn.  
 
Echter, waarin dit onderzoek verschilt met voorgaande studies is dat er in het huidige 
onderzoek een vrij brede definitie van seksualiteit wordt gebruikt waarin niet alleen 
op fysieke handelingen wordt gelet maar ook wordt gekeken naar onderwerpen als 
verliefdheid en verkering. In veel andere studies wordt een smallere definitie van 
seksualiteit gehanteerd die vooral betrekking heeft op fysieke handelingen. Wanneer 
er in deze studie gekeken wordt naar enkel dit aspect zijn er maar 11 jongeren die 
expliciet in de open vraag aangeven dat seks iets is wat zij belangrijk vinden. De 
toename in belangrijkheid van seksualiteit komt voornamelijk voort uit de toename 
van het belang van romantische relaties. De gedachte dat jongeren veel met 
seksualiteit bezig zijn is dus niet in overeenstemming met de feiten. Seks speelt in 
toenemende mate een rol in het leven van adolescenten maar doet dit samen met 
allerlei andere onderwerpen die jongeren belangrijk vinden. Daarnaast zijn het vooral 
de relationele en emotionele aspecten van seksualiteit die de jongeren bezig houden, 
niet de fysieke handelingen op zich. Op dit punt geven de media en veel onderzoeken 
tot nu toe een vertekend beeld: jongeren blijken op een veel evenwichtiger en 
realistische wijze met liefde en seks om te gaan – namelijk als een van de aspecten die 
belangrijk zijn voor het leiden van een gezond en gelukkig leven – dan wat in veel 
onderzoek en berichten in de media wordt voorgesteld. Het feit dat jongeren bezig zijn 
met relaties en verliefdheid pleit voor een brede definitie van seksualiteit en voor 
meer onderzoek naar de context waarin seksualiteit zich ontwikkelt.  
 
Wat ook opvalt, is dat er een discrepantie is tussen de percentages die voortkomen uit 
de gesloten vragen en het aantal seksualiteit gerelateerde antwoorden uit de open 
vragen. Zo’n 90 procent van de jongeren is bijvoorbeeld verliefd geweest, maar slechts 
46 jongeren vermelden dat in de open vraag. Hetzelfde geld voor relaties; zo’n 70 
procent geeft aan een relatie te hebben gehad maar 243 van de 2024 jongeren vinden 
hun huidige relatie belangrijk genoeg om te noemen bij de open vraag. Wat betreft 
fysieke handelingen blijven de responses in de open vraag ook grotendeels uit terwijl 
in De Graaf et al. (2012) naar voren komt dat jongeren met toenemende leeftijd steeds 
meer fysieke handelingen verrichten. Bij de interpretatie van de cijfers over 
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seksualiteitgerelateerde onderwerpen moet niet de vergissing worden gemaakt dat 
deze percentages een accurate afspiegeling vormen van hoe belangrijk die 
onderwerpen voor jongeren zijn. Aan de andere kant moet er bij een niet-sturende 
open vraag zoals ‘Wat is voor jou heel belangrijk?’ rekening mee worden gehouden 
dat bepaalde specifieke onderwerpen zoals seks misschien onderbevraagd blijven. 
Deze discrepantie heeft natuurlijk gevolgen voor het beantwoorden van de 
onderzoeksvraag. Aan de ene kant lijken onderwerpen die met seksualiteit te maken 
hebben veel te spelen onder jongeren, terwijl ze er als ze de mogelijkheid krijgen zelf 
niet veel over loslaten. Dit zou kunnen betekenen dat seksualiteit inderdaad speelt, 
maar niet erg bewust. Seksualiteit speelt dus misschien een kleinere rol in het 
dagelijks leven van jongeren dan we in eerste instantie denken, zeker in vergelijking 
met andere onderwerpen als personen en dagbesteding.  
 
Verliefdheid, liefdesverdriet en romantische relaties zijn allemaal thema’s die te 
maken hebben met seksualiteit en vormen een context voor seksuele ervaringen. 
Maar wat houden deze begrippen precies in voor jongeren en verandert de betekenis 
van deze onderwerpen over de leeftijd?  
 
Verliefdheid is een gevoel dat jongeren op veel verschillende manieren omschrijven. 
Vanaf jonge leeftijd geven jongeren steeds vaker aan zich anders te voelen. Het is dus 
een gevoel wat zich over de tijd meer manifesteert. Verliefdheid wordt met 
toenemende leeftijd vooral als een positief gevoel ervaren en gedragsveranderingen, 
gedachten en lichamelijke reacties nemen af. Meisjes gaven vaak meer omschrijvingen 
dan jongens maar omschreven het gevoel niet overduidelijk anders. Jongens voelden 
zich vaker niet anders als ze verliefd zijn. Verliefdheid neemt zowel positieve als 
negatieve en ambivalente ervaringen met zich mee maar wordt met de leeftijd steeds 
positiever ervaren. Jongens gaven meer ambivalente antwoorden dan meisjes. Het 
lijkt erop dat verliefdheid op elke leeftijd sterk kan worden ervaren maar door steeds 
minder gedragsveranderingen en lichamelijke reacties te veroorzaken zal het gevoel 
mogelijk op volwassen leeftijd minder verstorend zijn. Het gevoel wordt mogelijk 
milder, of jongeren kunnen steeds beter met het gevoel overweg.  
 
Jongeren omschrijven liefdesverdriet net als verliefdheid op verschillende manieren. 
Als adolescenten ouder worden gebruiken ze vaker korte algemene negatieve termen 
en nemen gevoelens, gedragsveranderingen en fysieke reacties af of blijven gelijk. Ook 
het aantal jongeren dat zich persoonlijk aangedaan voelt door het verdriet neemt af 
met toenemende leeftijd. Een enkele keer laten jongeren in hun antwoord een vorm 
van acceptatie zien. Jongens en meisjes laten ongeveer dezelfde omschrijvingen zien al 
geven meisjes vaker antwoorden in termen van gevoelens en jongens drukken zich 
vaker uit in korte algemene negatieve termen. Liefdesverdriet is in tegenstelling tot 
verliefdheid een meer eenzijdig negatief gevoel en wordt vaak minder kleurrijk 
omschreven. Ook laat het net als verliefdheid een soort afname in intensiteit zien met 
toenemende leeftijd. Dit kan wederom betekenen dat het gevoel inderdaad minder 
sterk wordt, of dat jongeren er beter mee om weten te gaan.  Als we het hebben over 
de toe- dan wel afname van bepaalde kenmerken of gedragingen, moeten we ons 
realiseren dat er dan in de meeste gevallen sprake is van duidelijk niet-lineaire 
processen. Veranderingen kunnen plaatsvinden op een wijze die gepaard gaat met een 
tijdelijke toename in de inter-individuele variabiliteit. Veranderingen kunnen ook 
tijdelijke regressies laten zien, zoals we onder andere aantroffen van rond de leeftijd 
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van 13 jaar. Ten slotte blijken sommige veranderingsprocessen de vorm aan te nemen 
van S-vormige ontwikkelingscurves, waarbij een toestand die voor langere tijd stabiel 
is vrij snel gaat veranderen vooraleer zich weer te stabiliseren. 
 
De definitie van verkering lijkt ook onderhevig te zijn aan een aantal veranderingen 
over de leeftijd. Allereerst verliest het met toenemende leeftijd steeds iets meer van 
het kinderlijke eenzijdige karakter. Verder lijken er vooral steeds meer criteria bij te 
komen. Het lijkt niet zo eenvoudig te zijn als een simpele afspraak. Er is een progressie 
te zien in sociale criteria waarbij op jonge leeftijd veel praten nog genoeg is maar met 
toenemende leeftijd veel afspreken en elkaar echt kennen vereist is. Ook fysieke 
criteria volgen elkaar stapsgewijs op conform aan de carrière van seksuele 
handelingen die jongeren doorgaans doorlopen (De Graaf et al, 2012). De relationele 
en seksuele mijlpalen die jongeren doormaken zoals veel tijd met elkaar doorbrengen 
en elkaar zoenen worden regelmatig terug gevonden in de definitie van verkering. Er 
vinden dus inderdaad stapsgewijze ontwikkelingen plaats. Echter, deze zijn niet zo 
rechtlijnig als verwacht. Steeds meer jongeren baseren verkering op wederzijdse 
verliefdheid en exclusiviteit, maar ook groeit het aantal adolescenten dat van mening 
is dat verkering niet gedefinieerd hoeft te worden. Jongens baseren verkering vaker 
op fysieke kenmerken en meisjes vaker op de afspraak en exclusiviteit, maar over het 
algemeen zijn er geen grote verschillen. De definitie van verkering hangt dus af van 
leeftijd. De criteria lopen vaak gelijk met de seksuele en relationele mijlpalen van 
jongeren en over de tijd komen er meer criteria bij. Het idee dat verkering vooral 
gebaseerd is op een afspraak is over het algemeen wat te kort door de bocht 
geformuleerd.  
 
De open antwoordmogelijkheid gaf veel meer verschillende soorten antwoorden dan 
de gesloten opties konden bieden. Ook was het aantal antwoorden erg scheef verdeeld 
over de opties. De open optie werd dan ook in een derde van de gevallen gebruikt. 
Daarom kan geconcludeerd worden dat de gesloten antwoordopties sturend waren en 
geen goede afspiegeling van de werkelijke variatie vormden. Het gebruik van de open 
antwoordoptie gaf veel nieuwe informatie waardoor uiteindelijk een beter inzicht 
werd verkregen in de verschillende criteria die jongeren voor verkering hebben. Dit is 
iets wat in gedachten moet worden gehouden bij het interpreteren van de resultaten 
van de gesloten vragen. Als zo’n 70% aangeeft verkering te hebben gehad moet 
daarbij ook rekening worden gehouden met het feit dat deze jongeren verkering 
misschien op verschillende wijzen definiëren. Hetzelfde geldt voor de 90% van de 
jongeren die al verliefd is geweest. Verliefdheid kan per leeftijd verschillend worden 
omschreven en ervaren. Kenmerkend hierbij is de tijdelijke regressie die we zagen 
rond de leeftijd van 13 jaar. Dit kan komen doordat zoals in de inleiding is beschreven 
de definitie van verliefdheid kan verschuiven over de leeftijd. Zonder deze 
veranderingen te overwegen zijn percentages slecht te interpreteren.  
 
De manier waarop de vragen gesteld worden heeft dus duidelijk effect op de 
responses van de deelnemers. Het is zaak dat bij de opzet van een onderzoek goed 
wordt opgelet of de vragen zowel een betrouwbaar als een valide antwoord uitlokken 
en dat bij de interpretatie van de resultaten rekening wordt gehouden met het effect 
van de vraagstelling. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor seksualiteitsonderzoek, maar 
voor alle studies. Aangezien vaak gebruik wordt gemaakt van gesloten vragen is het 
aan te raden ook eens onderzoek te doen met behulp van open vragen omdat een 
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verandering in het gebruik van vraagstelling veel nieuwe informatie kan opleveren.  
 
Tenslotte kan worden benadrukt dat ons onderzoek laat zien dat jongeren zich op een 
vrij evenwichtige en realistische manier bezighouden met de kwesties rond liefde en 
seksualiteit. Dit zijn zaken die belangrijk zijn in hun leven, naast veel andere dingen 
zoals vriendschap, familie, school en vrije tijd. 
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5.1. Deelnemers, vraagstelling, methode en analyse 

Om seksualiteit ‘in perspectief’ te kunnen plaatsen zijn ook voor hoofdstuk 5 de 
onderzoeksresultaten van alle 2022 jongeren (983 jongens; 1039 meisjes) die 
deelnamen aan de cross-sectionele vragenlijststudie meegenomen (zie voor de 
deelnemergegevens hoofdstuk 3, sectie 3.2). Daarbij zijn er scenario’s geanalyseerd 
die zijn afgenomen bij een toevallig geselecteerde groep jongeren die aan de 
dagboekstudie deelnamen.  
 
Met de gegevens van de cross-sectionelevragenlijst kan worden nagegaan of de 
deelnemers op dat moment een relatie hebben, verliefd zijn of geen van beide (zie ook 
resultaten hoofdstuk 4). Maar daarnaast kan er worden onderzocht in hoeverre de 
deelnemers ervaring hebben in de liefde. Uit hoofdstuk 4 komt immers naar voren dat 
jongeren het hebben van een relatie, verliefdheid en liefdesverdriet in de loop van hun 
ontwikkeling anders gaan ervaren (de representaties, normen en waarden kunnen 
veranderen, zie hoofdstuk 2, sectie 2.1.2 (representaties, normen en waarden). In dit 
hoofdstuk wordt aan de hand van een door ons ontworpen RelatieStappen-model (zie 
figuur 5.1) de zogenaamde ‘relatiestaten’ in kaart gebracht waarbij de vraag naar het 
verloop van de zogenaamde liefdesstappen centraal staat (zie hoofdstuk 2, sectie 2.1.2 
en sectie 2.2.4 ‘kortetermijn- versus langetermijn veranderingen in de context van 
stabiele kenmerken’). Door middel van clusteranalyses, loess-curves en het 
beschrijven van de resultaten voortkomend uit de scenario’s wordt het 
RelatieStappen-Model (RS-model) besproken. De scenario’s werden tijdens het 
onderzoek in één bepaalde week aan de deelnemers voorgelegd. Enkel de deelnemers 
die in die week een dagboek invulden, vulden tevens de scenariovragenlijst in.  

5.2. Introductie RelatieStappen-model 

Romantische relaties vormen het kader waarin veel adolescenten seksuele ervaring 
opdoen (Furman & Shaffer, 2003; O'Sullivan, 2005). Fysiek seksueel gedrag komt het 
meeste voor binnen de context van een romantische relatie (Elo, King, & Furstenberg, 
1999; Manning, Longmore, & Giordano, 2000) en relaties zijn voor jongeren vaak hèt 
domein om te leren over seksuele intimiteit en seksuele relaties (Furman & Shaffer, 
2003). Het is typisch voor jongeren om eerst te daten voordat ze voor het eerst 
geslachtsgemeenschap hebben (Longmore, Manning, & Giordano, 2001). Verkering en 
verliefdheid vormen de context van seksualiteit. Voor een compleet beeld van 
seksualiteit van jongeren moeten deze contextuele thema’s dus ook grondig 
bestudeerd worden. Het onderzoek naar romantische relaties van adolescenten en 
seksualiteit van adolescenten zijn werkvelden die tot tien jaar geleden nog niet erg 
goed geïntegreerd waren (Furman, 2002).  
 
Uit het grootschalige onderzoek naar seksualiteit onder jongeren van De Graaf et al. 
(2012) komt naar voren dat 90% van de adolescenten boven de 14 jaar al eens 
verliefd is geweest. Zeker 70% heeft op die leeftijd ook al eens verkering gehad. De 
leeftijd waarop de helft van de jongeren verliefd is geweest of verkering heeft gehad is 
niet bekend omdat de meeste deelnemers vanaf 12 jaar al eens verliefd zijn geweest of 
verkering hebben gehad. Verliefdheid en verkering gaan in het overgrote deel van de 
gevallen dus vooraf aan de eerste fysieke seksuele handelingen. Vaak is er een 
duidelijke progressie in seksuele handelingen te zien met toenemende leeftijd (De 
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Graaf, 2012). Deze geleidelijke voortgang geldt vaak ook voor sociale en romantische 
intimiteiten binnen een relatie, zoals samen in een groep ergens heen gaan, elkaar 
zien als koppel, handen vasthouden en de ouders van de partner ontmoeten 
(O’Sullivan, Cheng, Harris & Brooks-Gunn, 2007). Ook inhoudelijk veranderen 
romantische relaties veel met de tijd. Waar in de vroege adolescentie relaties 
simpelweg zijn gebaseerd op interesse in jongens en/of meisjes worden romantische 
relaties later steeds meer gekarakteriseerd door emotionele hechting en 
betrokkenheid (Furman, 2002). Met toenemende leeftijd verandert er dus veel voor 
jongeren, zowel op romantisch als seksueel gebied.  
 
In 1980 verscheen van de hand van Cees Straver een boekje onder de titel Jong zijn en 
contact zoeken: problemen en processen rond toenaderingsituaties. In dit werk 
beschreef Straver de resultaten van een onderzoek rond toenaderingsituaties bij 
jongeren, in het kader van een brede definitie van seksuele ontwikkeling. Hierbij werd 
seksuele ontwikkeling gedefinieerd als het totaal aan processen dat leidt tot relaties 
waarbij seksualiteit een belangrijke rol speelt. Volgens Straver betekent seksualiteit 
bij jongeren in de eerste plaats de tendens naar contact met een bepaalde jongen of 
bepaald meisje, of meer in het algemeen met jongens en meisjes. Anders dan bij de 
ontwikkeling van vriendschapsrelaties en relaties met leeftijdsgenoten gaat het hier 
om een vorm van contact waarbij seksualiteit en seksuele gevoelens een belangrijke 
rol spelen, en dat gericht is op het opbouwen van een romantische en/of seksuele 
relatie met een andere persoon. Straver gaat hierbij uitdrukkelijk uit van een 
handelingsmodel en richt zich op de beschrijving van de verschillende stappen of 
handelingen die leiden tot toenadering en relaties bij jongeren. In ons onderzoek gaan 
we, net als Straver uit van een handelingsmodel en van een brede definitie van 
seksualiteit.  
 
De complexiteit van het handelingsproces, en de wijze waarop het zich over 
verschillende tijdschalen ontvouwt, vormt een belangrijk thema van het onderzoek 
dat we hier presenteren. Ons vertrekpunt is een dynamisch model van het ontstaan 
van romantische en/of fysieke relaties tussen jongeren en jongvolwassenen waarin 
seksualiteit een centrale rol speelt (zie figuur 5.1). De kern van dit dynamische model 
bestaat uit een aantal handelingscategorieën of -vormen, welke het proces van 
seksuele relatievorming definiëren. Deze categorieën zijn achtereenvolgens ‘Geen 
Interesse’, ‘Fascinatie’ (voor een bepaald persoon), ‘Toenadering’ (tot een bepaald 
persoon), ‘Relatie’ (een liefdesrelatie die in principe een fysieke seksuele relatie 
inhoudt, dan wel beperkt is tot een fysieke seksuele relatie), en tenslotte de categorie 
‘Uit’ (het ophouden van een relatie) wat gepaard kan gaan met liefdesverdriet (zie 
hoofdstuk 4). Het proces van de seksuele relatievorming kan in het SDDS-model 
(hoofdstuk 2, sectie 2.1.2) worden geplaatst onder ‘belangen, doelen en middelen 
(‘tools’)’ en onder ‘langetermijn veranderingen in belangen, doelen en middelen’. Over 
het verloop van de tijd is vanuit elke handelingscategorie een overgang of transitie 
naar één of meerdere andere handelingscategorieën mogelijk. Eén van de mogelijke 
transities die voor elke handelingscategorie (behalve Uit) geldt is de reflectieve 
transitie, dat wil zeggen de transitie naar zichzelf. Zelf-transities betekenen dat een 
bepaalde toestand stabiel is, wat vanuit dynamische termen betekent dat deze 
toestand zichzelf in stand houdt (zie hoofdstuk 2, sectie 2.1.3 Epigenetische 
landschappen als methode voor het presenteren van verandering en ontwikkeling). 
 
Het schema geeft aan dat deze handelingscategorieën in principe een bepaalde 
volgorde vertonen. De handelingscategorieën vallen in het SDDS-model onder ‘Doelen’ 
(sectie 2.1.2 ‘belangen, doelen en middelen’). Het proces begint bij ‘Geen Interesse’, 
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wat inhoudt dat de persoon geen interesse heeft voor een bepaalde andere persoon 
die later in het proces onderwerp zal of kan zijn van fascinatie, toenadering en 
relatievorming. Geen Interesse is dus een soort nultoestand die in principe geldt voor 
alle personen en alle anderen voor wie de persoon geen specifieke fascinatie, 
toenadering of relatiewens ontwikkelt. 
 
De tweede stap in het handelingsproces is ‘Fascinatie’, dat wil zeggen een bepaalde 
fascinatie voor een ander persoon (of personen). Hierbij spelen verschillende 
aspecten een rol, zoals de specifieke aantrekkingskracht die een ander persoon voor 
de jongere heeft, het aspect verliefdheid en het aspect seksuele voorkeur (homo- dan 
wel heteroseksuele vormen van aantrekkingskracht: SDDS-model; subject 
karakteristieken (hoofdstuk 2, sectie 2.1.2 ‘achtergrondkarakteristieken’, figuur 2.1). 
Bij het aspect aantrekkingskracht spelen twee soorten processen een belangrijke rol. 
Het eerste proces is dat van de vorming of de werking van ideaalbeelden, zowel van 
zichzelf (zelfbeeld) als van de partner (ideaal partnerbeeld) (SDDS-model; 
representaties (hoofdstuk 2, sectie 2.1.2). Een tweede proces is dat van de perceptie 
en evaluatie van de aantrekkelijkheid van de andere persoon (SDDS-model; 
representaties en (transactionele iteratieve) evaluaties (hoofdstuk 2, sectie 2.1.2). 
Beide processen richten zich op zowel fysieke als niet-fysieke kenmerken van zichzelf 
en van de andere persoon. De reflectieve pijl (de cirkelvormige pijl in stippellijn) 
impliceert dat fascinatie een zelfversterkend en zichzelf in stand houdend proces kan 
zijn (zie hoofdstuk 2, sectie 2.1.3 epigenetische landschappen als methode voor het 
representeren van verandering en ontwikkeling). In principe gaat fascinatie na een 
bepaalde tijd over in de volgende handelingscategorie namelijk ‘Toenadering’. 
Fascinatie kan echter ook overgaan in de vorige handelingscategorie namelijk Geen 
Interesse. In dat geval voelt de persoon zich een tijdlang aangetrokken tot een bepaald 
iemand, maar deze aantrekkingskracht kan verdwijnen.  
 
Bij de categorie Toenadering spelen verschillende soorten handelingen een rol die 
vorm geven aan de toenaderingspogingen. Toenaderingpogingen vallen in het SDDS-
model onder de ‘middelen’ (‘tools’) die jongeren kunnen inzetten om hun doel te 
bereiken (zie hoofdstuk 2, sectie 2.1.2). We kunnen hierbij onderscheid maken tussen 
verschillende manieren van contact zoeken, in de vorm van gedragingen zonder een 
expliciete fysieke of seksuele component, zoals praten of het uitvoeren van 
gezamenlijke niet-seksuele activiteiten. Toenadering kan ook gebeuren in de vorm 
van veel duidelijker seksueel of fysiek beladen toenaderingsgedrag, zoals versieren of 
daten. Een bijzondere vorm van seksueel contact zoeken is grensoverschrijdend 
gedrag (zie hoofdstuk 7). Bij grensoverschrijdend gedrag neemt de toenadering de 
vorm aan van dwang of intimidatie, en deze is in principe een manier om een fysiek-
seksuele relatie tot stand te brengen, waarbij het dan meestal gaat om een vluchtige of 
voorbijgaande fysiek-seksuele relatie.  
 
De categorie Toenadering kan bij uitblijvend succes – de toenadering wordt niet 
beantwoord door de andere persoon – overgaan in de categorie Fascinatie (de jongere 
blijft bijvoorbeeld de andere persoon aantrekkelijk vinden of blijft verliefd, maar stopt 
met actieve toenaderingshandelingen), welke dan weer kan overgaan in de categorie 
Geen Interesse (in principe kan er ook sprake zijn van een directe overgang van 
Toenadering naar Geen Interesse). 
 
In principe gaat de categorie Toenadering over in de categorie Relatie of Fysieke 
Relatie. De laatste twee categorieën vertonen een grote mate van overlap, in die zin 
dat een romantische of liefdesrelatie, naarmate de leeftijd toeneemt, een toenemende 
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seksueel-fysieke component laat zien. Het is echter ook mogelijk dat een proces van 
toenadering leidt tot een fysieke seksuele relatie zonder dat er sprake is van een 
romantische of liefdesrelatie. Het gaat daarbij dan in de meeste gevallen om een 
kortstondige, ‘recreatieve’ fysieke seksuele relatie met iemand anders. Relaties 
kunnen sterk verschillen in termen van de ervaringen die de relatie met zich 
meebrengt, zowel fysiek-seksuele als relationele. Ze verschillen ook in termen van 
kwaliteit (SDDS-model: (transactionele en iteratieve) evaluaties; sectie 2.1.2), 
bijvoorbeeld stabiele en bevredigende relaties tegenover onzekere en ambigue 
relaties. De fysieke relatie of het fysieke relatie-aspect kenmerkt zich door 
verschillende fysieke gedragingen (SDDS-model: transactionele en iteratieve 
interactie; sectie 2.1.2), van tongzoenen tot seksuele gemeenschap, en door bepaalde 
tijd-ruimtelijke kenmerken (waar en wanneer de fysieke handelingen zich voltrekken) 
en beoordelingen van deze ervaringen (SDDS-model: (transactionele en iteratieve) 
evaluaties; sectie 2.1.2). 
 
De kwaliteit van de relatie en de soorten ervaringen die de relatie kenmerken bepalen 
mede het zelf in stand houdende karakter ervan (de reflectieve circulaire pijl). Een 
relatie kan echter ook uitgaan (handelingscategorie Uit). Deze handelingscategorie 
kan in principe overgaan in (hernieuwde) Toenadering, Fascinatie, of Geen Interesse. 
Het kan hierbij dan gaan om dezelfde persoon (degene waarmee men de relatie had) 
of een andere, waarmee uiteindelijk een nieuwe relatie kan worden opgebouwd. 
Zowel de Toenaderings- als de Uit-categorie kenmerken zich door een complexe 
emotie, liefdesverdriet, welke een terugkerend thema vormt in de antwoorden van 
veel jongeren. 
 
Het cyclische proces van Geen Interesse-Fascinatie-Toenadering-Relatie-Verbroken 
Relatie-Geen Interesse kan zich afspelen op verschillende tijdschalen. In de eerste 
plaats denkt men hierbij aan een relatief langere tijdschaal van weken, maanden of 
jaren (in het laatste geval als er sprake is van een zichzelf in stand houdende relatie). 
In principe kan deze cyclus zich echter ook op de kortetermijn tijdschaal van het 
handelen afspelen. Een jongere gaat naar de kroeg of naar de disco (Geen Interesse) , 
ziet daar iemand die hem of haar aantrekt (Fascinatie), doet een toenaderingspoging 
in de vorm van versieren (Toenadering), welke leidt tot een kortstondige fysieke 
relatie (Relatie) in de vorm van tongzoenen en strelen in een achterafstraatje, of een 
one-night-stand, een fysieke relatie die de volgende ochtend uit is en overgaat in Geen 
Interesse (meer) (zie sectie 2.2.2 micro- versus macrotijdschaal en 2.2.4; 
kortetermijn- versus langetermijn veranderingen in de context van stabiele 
kenmerken). 
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Figuur 5.1. Het RelatieStappen-model 

5.3. Uitwerking RelatieStappen-model 

In deze sectie wordt het RelatieStappen-model (RS-model) per handelingscategorie 

uitgelegd.  

5.3.1. Geen interesse 

Van de 2022 jongeren is 9% van de jongens en 6% van de meisjes nooit verliefd 
geweest en heeft nog nooit verkering gehad.  
 
Op de vraag aan de jongeren of ze wel verkering zouden willen hebben antwoorden 
109 jongeren (5%) ontkennend (jongens=68; meisjes=41). Deze jongeren zijn nooit 
verliefd geweest, hebben relatie gehad én zeggen geen relatie te willen. Deze 109 
jongeren vallen in de relatiestaat ‘Geen interesse’. Zie voor een grafische weergave van 
het verloop van deze relatiestaat figuur 5.2. Aan de Loess-curve is naarmate de 
jongeren ouder worden een snelle afname te zien voor zowel de jongens als de 
meisjes. Wat opvalt is dat tussen de 13 en 15 jaar het aantal meisjes dat ‘geen 
interesse’ heeft even lijkt toe te nemen. Dit is conform de resultaten die wij vonden in 
hoofdstuk 4. Rond 19 jaar geeft geen van de meisjes meer aan in de categorie ‘Geen 
interesse’ te vallen.  

 

De groep Geen Interesse is een relatief jonge groep (gemiddelde leeftijd 13,6 jaar, 
sd=2,5). Op de vraag waarom de jongeren geen verkering willen geven zij redenen op 
als “Ik kan er gepest mee worden” (jongen 10 jaar) en “Ik heb er nu nog geen zin in” 
(meisje 13,3 jaar). Sommige jongeren hebben een bepaalde leeftijdsgrens in hun 
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hoofd: “Ik wil pas na de brugklas verkering” (jongen 12,4 jaar) en “Ik wagt tot ik 16 
ben” 1 (jongen 9,6 jaar). Anderen geven aan het wel te willen maar “…niet omdat het 
moet. Als ik een hele leuke, aardige jongen ontmoet, en ik voel me goed bij hem dan wil ik 
het wel!” (meisje 14,4 jaar). Weer anderen kiezen er echt bewust voor: “Ik wil nog niet 
aan iemand vast zitten. Gewoon mezelf kunnen zijn” (meisje 15,1 jaar) en “Ik ben liever 
vrij maar niet alleen, zegmaar” (meisje 14,2). Eén meisje van 17,3 jaar geeft als reden 
op “Ik ben homo”.  
 

 
Figuur 5.2. Loess-curve Geen interesse per geslacht.  

5.3.2. Fascinatie 

De overige jongeren (n=301), die nog nooit verliefd waren geweest en/of verkering 
hadden gehad, hadden wel interesse maar (nog) geen ervaring (in verliefdheid en 
verkering) en vallen daarom in de relatiestaat ‘Fascinatie’ in plaats van in de 
relatiestaat ‘Geen interesse’. Van deze jongeren zegt 26% niet te weten waarom ze 
eigenlijk nog nooit verkering hebben gehad. In 24% geven de jongeren aan dat ze 
niemand kennen die zij leuk genoeg vinden om verkering mee te hebben. Soms durven 
de deelnemers niet (15%) en 15% geeft toe dat de ander niet wilde. In 5% zeggen de 
jongeren geen tijd te hebben voor een relatie. De overige deelnemers (13%) geven 
andere redenen op waarom ze nog nooit een relatie hebben gehad. Sommige jongeren 
zien het somber in. “De jongens vinden alleen de populaire meisjes leuk”, schrijft een 
meisje van 9,9 jaar en “Er is toch niemand die mij leuk vindt” schrijft een ander meisje 
(14,5 jaar). Soms is de persoon al bezet ( jongen 11,5 jaar: “Iemand anders heeft al met 
haar”) en in andere gevallen is het bijna zover: “Ik heb al wel bijna met iemand hoor! 

                                                           

1 De antwoorden van de deelnemers zijn letterlijk overgenomen. Grammaticale fouten en spelfouten zijn 
niet verbeterd. Omwille van de leesbaarheid van de antwoorden zijn er door de auteurs wel hoofdletters en 
punten aangebracht. Daarbij zijn namen die in de antwoorden naar voren komen (zowel van personen en 
plaatsen als van bijvoorbeeld uitgaansgelegenheden) vervangen door andere namen. Dit is gedaan om de 
anonimiteit van de deelnemers te waarborgen.  
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Hihi” (meisje 12,4 jaar). Deze jongen (14,4) kijkt nog even de kat uit de boom; “Ik ben 
gewoon vrienden en dan zie ik wel wat er gebeurt, ik wil eerst een teken dat zij mij ook 
leuk vind voor ik iets vraag of doe”. En voor deze twee deelnemers is het niet helemaal 
duidelijk wat verkering precies betekent: “Ik weet niet zeker of ik verkering heb gehad” 
(meisje 12,6 jaar) en "Heb nooit gevraagd, of nee gezegd omdat ik niet wist wat inhield” 
(jongen 12,6 jaar). Soms kiezen de jongeren bewust om geen relatie te hebben: “Het 
ligt aan mezelf omdat ik me nog niet wil binden” (jongen 18,1 jaar). “Hooge eisen”, zegt 
een andere deelnemer (jongen 17,8 jaar). En soms blijft het gissen: “Ik kan 
waarschijnlijk die stap nog niet zetten, en heb misschien ook nog geen echt geluk gehad” 
(jongen 20,5) en (meisje 15,6 jaar). “Ik ken niemand die ik leuk genoeg vind, durf ik niet, 
weet ik niet”.  
 
De meeste jongeren zijn weleens verliefd geweest (zie hoofdstuk 4: jongens=89%; 
meisjes=92%). Bij de ontwikkeling van een bepaalde fascinatie voor een persoon 
speelt het aspect van seksuele voorkeur een belangrijke rol. Jongeren worden zich 
rond het elfde levensjaar bewust van hun seksuele oriëntatie, waarna de identificatie 
met de non-heteroseksualiteit plaatsvindt rond het vijftiende levensjaar. Echter, 
tussen twee en vijf jaar na de identificatie komen de jongeren gemiddeld ‘uit de kast’, 
wat hun seksuele identiteit versterkt (Floyd & Stein, 2002). 

Homoseksualiteit 

Van alle deelnemers heeft 5,3 % van de 2022 deelnemers zich wel eens aangetrokken 
gevoeld tot iemand van hetzelfde geslacht. Dit percentage komt ongeveer overeen met 
de percentages die De Graaf et al. (2012) vonden. Van deze groep gaf 65% van de 
jongeren aan met name op het andere geslacht te vallen. Een enkeling (13%) binnen 
deze groep gaf aan voornamelijk op hetzelfde geslacht te vallen en 22% gaf te kennen 
zowel op jongens als op meisjes te vallen. Zie voor de aantallen tabel 5.1. 

Tabel 5.1. Seksuele voorkeur deelnemers cross-sectionevragenlijststudie 

 
Om te onderzoeken op wat voor manier de deelnemers tegen homoseksualiteit 
aankijken vulden 18 deelnemers een scenario-vragenlijst over dit onderwerp in (zie 
voor de selectie van de deelnemers hoofdstuk 3). Zie box 5.1 voor het scenario en de 
antwoorden van de deelnemers.  

Box 5.1. Scenario: Homoseksualiteit  

Stel je eens voor: 

Een vriend vertelt dat hij op jongens valt. Jij bent de eerste aan wie hij het vertelt... 
Of: een vriendin vertelt dat zij op meisjes valt. Jij bent de eerste aan wie zij het vertelt...  

 

Aangetrokken 
voelen tot ander 
geslacht  

Vooral  
ander  
geslacht 

Jongens 
en meisjes 

Vooral  
zelfde geslacht 

Alleen 
zelfde 
geslacht 

Jongens Soms 15 2 2 
 

 
Regelmatig 7 2 1 

 

 
Vaak  2 

  
1 

 
Erg vaak 3 2 

 
5 

Meisjes Soms 36 10 1 1 

 
Regelmatig 6 3 

  

 
Vaak  1 2 

  

 
Erg vaak 

 
3 1 2 
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 1. Reactie (SDDS-model: Tools, transactionele iteratieve interacties (hoofdstuk 2, sectie 2.1.2) 
 Vraag: Wat zou jij doen? Hoe zou jij reageren? (let op: deze vraag gaat over wat jij  
 denkt dat je écht zou doen in deze situatie) 
 2. Mening (SDDS-model: representaties, normen en waarden, transactionele iteratieve 
 interacties (hoofdstuk 2, sectie 2.1.2) 
 Vraag: Wat vind jij hiervan?  
 3. Omgang (SDDS-model: representaties, normen en waarden, transactionele iteratieve
 interacties (hoofdstuk 2, sectie 2.1.2) 
 Vraag: Zou jij, nu je dit weet, anders met die vriend/vriendin omgaan?  
 4. Real-life gebeurtenis (SDDS-model: representaties, normen en waarden, emotionele
 transactionele iteratieve evaluaties, transactionele iteratieve interacties (hoofdstuk 2, sectie
 2.1.2) 
 Vraag: Heb jij weleens zo'n situatie (zoals hierboven ) in het echt meegemaakt? Zo ja, vertel 
 dan eens precies hoe dat ging... 

 

Deelnemers 

Alle 18 deelnemers zijn van Nederlands afkomst en heteroseksueel. De gemiddelde leeftijd van 
de jongeren is 16,0 jaar (SD=2,1). De leeftijd van vier jongens was gemiddeld iets jonger (14,8 
jaar; SD=1,8) dan de 14 meisjes (16,3 jaar; SD=2,0). De meeste deelnemers waren niet gelovig 
(n=10), een aantal waren een beetje protestants (n=5) en een enkeling had een ander geloof.  

 

Reactie 

Bij het nieuws dat hun vriend(in) homoseksueel is blijven de meeste jongeren er nuchter en 
normaal onder (n=5) en reageren positief (n=13) door hun vriend(in) te accepteren, te steunen 
en erover te praten. Deze positieve reactie is soms in combinatie met verbazing (n=4). Een 
deelneemster (15,0 jaar) schrijft “Positief reageren, het maakt toch helemaal niks uit of iemand 
op jongens of op meisjes valt. je wil toch het beste voor je vrienden?”. Twee jongeren reageerden 
minder positief. Eén deelneemster raadde homoseksualiteit af en een ander gaf aan de 
vriendschap te beëindigen als de vriendin haar leuk zou vinden.  

 

Mening  

De meeste jongeren geven aan homoseksualiteit ‘normaal’ te vinden (n=4) en reageren over het 
algemeen positief (n=10). Een deelnemer (14,1 jaar) schrijft bijvoorbeeld “Ik vind het prima. 
Leuk omdat het weer eens wat anders is” en een deelneemster (15,2 jaar) schrijft “Ik heb niks 
tegen homoseksualiteit”. Wederom zijn er twee jongeren die het niet erg vinden mits de vriendin 
geen interesse in hun toont. Een deelneemster (17,9 jaar) schrijft bijvoorbeeld “Ik zeg altijd 
zolang ik er geen last van heb kan het me nix schelen”. Wat wel opvalt is dat sommige van de 
jongeren (n=3) zeggen dat het de eigen keus van de vriend(in) is, terwijl homoseksualiteit 
technisch gezien geen keus is.  

 

Omgang 

De meeste jongeren (n=15) zullen niet anders met hun vriend(in) omgaan of op zijn minst hun 
best doen zo normaal mogelijk te doen, al geven een aantal jongeren (n=3) aan wel extra 
opletten. Zo schrijft één deelneemster (20,3 jaar) “Nee, alleen handjes thuis” en een ander (15,0 
jaar) schrijft “Ik ook nog steeds met haar om gaan maar wel duidelijk maken dat ik gewoon hetro 
ben”. Twee jongeren geven direct aan zich wel anders te gedragen. Een deelneemster (16,0 jaar) 
schrijft “Jaa, niet meer knuffelen of kussen op de wang, straks denkt ze dat ik op haar ben ofzo”.  

 

Real-life situatie 

Vijf jongeren zeggen dat ze met een soortgelijke situatie zijn geconfronteerd. In eerste instantie 
is er soms verbazing maar alle jongeren beschrijven vervolgens een positieve reactie zoals het 
accepteren van de ander, steun en open communicatie. Slechts één deelneemster (20,3 jaar) 
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schrijft dat ze ‘gelukkig niet’ een dergelijke situatie heeft meegemaakt.  

 

Er lijken geen verschillen te zijn tussen de reacties van de mannelijke en vrouwelijke 
deelnemers of tussen de gelovige en niet gelovige deelnemers. Er zijn echter te weinig 
proefpersonen om een statistische analyse te kunnen rechtvaardigen. 

 
Wanneer deelnemers geïnteresseerd raken in de seksualiteit in de brede zin van het 
woord gaat ook het uiterlijk een steeds grotere rol spelen. Jongeren worden bewust 
van hoe ze eruit zien. Ben ik wel mooi genoeg en hoe ziet de perfecte man/vrouw 
eruit? (zie box 5.2).  

Box 5.2. Scenario: Uiterlijk 

Stel je eens voor: 

Jij staat voor de spiegel... 
 
Eigen uiterlijk (SDDS-model: representaties, emotionele transactionele iteratieve evaluaties, 
transactionele iteratieve interacties (hoofdstuk 2, sectie 2.1.2) 
 1. Wat vind jij het mooiste aan jouw gezicht?  
 2. Wat vind jij het minst mooi aan jouw gezicht? 
 3. Wat vinden anderen mooi aan jouw gezicht? Waar krijg jij complimenten over? 
 4. Wat voor cijfer (1 t/m 10) zou jij jouw gezicht geven? 1= niet mooi/ 10= heel mooi 
 5. Wat vind jij het mooiste aan jouw lichaam? 
 6. Wat vind jij het minst mooi aan jouw lichaam? 
 7. Wat vinden anderen mooi aan jouw lichaam? Waar krijg jij complimenten over? 
 8. Wat voor cijfer (1 t/m 10) zou jij jouw lichaam geven? 1= niet mooi/ 10= heel mooi 
Perfecte man/vrouw (SDDS-model: representaties, (hoofdstuk 2, sectie 2.1.2) 
 9. Hoe ziet volgens jou de perfecte man eruit? Wat vind jij het mooist? En als je zelf een man 
 bent: hoe zou jij het liefste eruit willen zien? 
 10. Hoe ziet volgens jou de perfecte vrouw eruit? Wat vind jij het mooist? En als je zelf 
 een vrouw bent: hoe zou jij het liefste eruit willen zien? 

Deelnemers  

Er waren 43 proefpersonen, waarvan 36 meisjes en 7 jongens, die de vragenlijst over uiterlijk 
invulden. De gemiddelde leeftijd was 14,8 (SD=1,5), jongens waren gemiddeld 15,4 jaar oud 
(SD=1,8) en meisjes waren gemiddeld 14,7 jaar (SD=1,4). Het grootste deel van de jongeren 
(n=22) deed een VMBO of MBO opleiding, de meeste anderen (n=10) deden VWO of 
Gymnasium. Alle jongeren waren van Nederlands afkomst en waren heteroseksueel. 17 
jongeren waren niet gelovig en 26 jongeren waren dat wel, zij waren voornamelijk “een beetje” 
protestants.  

Eigen uiterlijk 

Het overgrote deel (n=28) van de jongeren vond dat hun ogen het mooiste deel van hun gezicht 
was. Zo schrijft een deelneemster (15,2 jaar) “Mijn ogen, ik heb mooie, grote, blauwe ogen”. Een 
aantal jongeren noemden nog hun mond en lippen (n=4) en er waren een paar optimisten (n=4) 
die alles mooi vonden aan hun gezicht. De meeste jongeren zijn ontevreden over de vorm van 
hun gezicht (n=8) en hun neus (n=8). Een deelneemster (15,3 jaar) schrijft “Mijn neus en mijn 
kaak”. Daarnaast worden de huid (n=7) en de mond (n=7) ook regelmatig genoemd als minder 
mooie gelaatstrekken. Een andere deelneemster (15,7 jaar) schrijft bijvoorbeeld “Mijn tanden 
en puistjes”. Veel jongeren geven aan dat anderen wederom hun ogen vaak mooi vinden (n=22), 
net als hun mond of lach (n=10). Gelovige en niet gelovige jongeren zijn eensgezind in hun 
antwoorden. De jongeren beoordeelden hun gezicht met een 7,0 gemiddeld (SD=1,1). Jongens 
gaven gemiddeld een hogere beoordeling (7,3; SD=0,5) dan de meisjes (6,9; SD=1,2), en 
opvallend is dat gelovige jongeren positiever zijn (7,3; SD=1,1) dan niet gelovige jongeren (6,6; 
SD=1,1). 5 jongeren gaven zichzelf een onvoldoende, dit waren alleen meisjes.  

De reacties op wat jongeren het mooist aan hun lichaam vinden lopen erg uiteen. Zo schrijft een 
deelneemster (14,3 jaar) “Zandloper figuur, en niet te grote voeten” en andere (13,3 jaar) “Ogen, 
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lengte, haar”. Soms worden de benen (n=6) genoemd, soms handen, vingers of nagels (n=5) of 
voeten (n=5). Daarnaast werden de billen (n=4) en borsten (n=4) met enige regelmaat 
genoemd, waarschijnlijk door de scheve verdeling van jongens en meisjes in de steekproef. Vijf 
jongeren waren erg optimistisch en vonden alles mooi aan zichzelf. Over de minder mooie 
lichaamsdelen waren de jongeren het vaker eens. Vaak werden de benen (n=16), waarvan 
heupen (n=6), genoemd en was men ontevreden over de buik (n=13). Een deelneemster (15,0 
jaar) schrijft bijvoorbeeld “mijn buik en heupen”.  

De eigenschappen die anderen mooi aan deze jongeren vinden lopen wederom uiteen. Het 
vaakste worden de benen (n=7) en billen (n=5) genoemd, gevolgd door een mooi figuur (n=5) 
en specifiek een slanke lijn (n=4). Er was weinig verschil tussen de antwoorden van gelovige en 
niet gelovige jongeren. Gemiddeld geven de jongeren hun lichaam het cijfer 6,3 (SD=1,6). 
Jongens zijn wederom positiever dan meisjes; 7,3 (SD=0,7) tegenover 6,2 (SD=1,7). Ook lijken 
gelovige jongeren iets positiever dan niet gelovige jongeren; 6,6 (SD=1,1) tegenover 5,9 
(SD=2,1). Alleen meisjes (n=8) geven zichzelf een onvoldoende.  

Perfecte man/vrouw 

Aan de jongeren werd gevraagd hoe de perfecte man eruit zou zien. Veel verschillende 
lichaamseigenschappen werden genoemd maar bijna iedereen was het er over eens dat hij een 
mooi postuur moest hebben (n=30) waarvan 23 jongeren specifiek aangaven dat hij gespierd 
moet zijn. Ook werd een licht getinte huid (n=7) op prijs gesteld en is hij het liefst lang (n=10). 
Zo schrijft een deelneemster (14,4 jaar) bijvoorbeeld “Een beetje gespierd, niet te erg. niet te 
bruin, maar zeker niet wit. Donkerbruin haar”.  

De perfecte vrouw heeft volgens de jongeren ook een mooi postuur (n=30) waarvan veel ook 
specifiek zeggen dat ze slank moet zijn (n=19). Lang (n=9) en blond (n=11) haar worden het 
meeste genoemd. Een deelneemster (14,4) schrijft “Blond, slank, lekker kontje en volle lippen”. 
Ook mooie benen (n=8), billen (n=7) en grote borsten (n=6) worden regelmatig genoemd.  

 

Uit box 5.2 komt naar voren dat jongeren over het algemeen wel tevreden lijken te zijn 
over hoe ze er uit zien. Maar hoe ziet volgens hen de ideale partner eruit? En over wat 
voor eigenschappen dient deze te beschikken? (zie box 5.3).  

Box 5.3. Scenario: Ideale partner 

Jouw ideale partner! 

Iedereen heeft wel een idee over wat zijn/haar ideale vriend/vriendin zou zijn.  
Misschien lijkt jouw ideale partner op de verkering waar je nu mee hebt. Of misschien ben je 
verliefd op je ideaal. 
Maar het kan ook juist zijn dat je huidige verkering (of iemand die jij wel héél leuk vindt) heel erg 
anders is! En vind je hem/haar daarom juist zo leuk... 
 
Uiterlijk (SDDS-model: representaties, normen en waarden, doel (hoofdstuk 2, sectie 2.1.2) 
 1. Gezicht en haar 
 Vraag: Hoe ziet het gezicht en haar van jouw ideale partner eruit? 
 2. Lichaam, lengte & huidskleur 
 Vraag: Hoe ziet jouw ideale partner eruit wat betreft lichaam, lengte en huidskleur? 
Vrij tijd en beroep SDDS-model: representaties, normen en waarden, doel (hoofdstuk 2, sectie 
2.1.2) 
 3. Hobby's en vrije tijd  
 Vraag: Wat doet jouw ideale partner in zijn/haar vrije tijd?  
 4. Beroep  
 Vraag: Wat is het (toekomstige) beroep van jouw ideale partner? En waarom?  
Karaktereigenschappen (SDDS-model: representaties, normen en waarden, doel (hoofdstuk 2, 
sectie 2.1.2) 
 5. Leuke eigenschappen 
 Vraag: Wat voor eigenschappen heeft jouw ideale partner? Hoe moet hij/zij zijn? 
 6. Niet leuke eigenschappen 
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 Vraag: Wat voor eigenschappen mag jouw ideale partner niet hebben? Hoe moet hij/zij  
 absoluut NIET zijn? 
Toekomst (SDDS-model: representaties, normen en waarden, evaluaties, doel (hoofdstuk 2, sectie 
2.1.2) 
 7. Vraag: Hoe ziet jouw ideale toekomst eruit? Ga je samenwonen of misschien trouwen? 
 Wil je kinderen of juist niet? Of misschien nemen jullie heel veel dieren.... En waar ga je  
 wonen? Verhuis je naar een ander land met je geliefde? Of blijf je wonen waar je nu  
 woont? 
Real-life gebeurtenis (SDDS-model: representaties, normen en waarden, emotionele 
transactionele iteratieve evaluaties, transactionele iteratieve interacties, doel (hoofdstuk 2, sectie 
2.1.2) 
 8. Vraag: Heb je een vriend of vriendin? 
 Voldoet hij/zij aan jouw ideaal beeld? Of juist niet en is het daarom zo leuk? 
 9. Veranderen aan huidige vriend of vriendin? 
 Vraag: Wat zou je willen veranderen aan je huidige vriend/vriendin. Dit kan haarkleur zijn 
 of misschien zou je willen dat de ander wat meer aandacht aan jou zou besteden? 

Deelnemers 

97 jongeren van gemiddeld 16,5 jaar (SD=2,5) vulden de vragenlijst over hun ideale partner in. 
Er waren 31 jongens van gemiddeld 17,2 (SD=1,9) en 63 meisjes van gemiddeld 16,1 jaar 
(SD=2,7). De meeste jongeren deden een VMBO (n=21) of een MBO (n=42) opleiding. Het 
grootste deel van de jongeren was van Nederlands afkomst (n=71). Er waren 6 homoseksuele 
jongeren. Er waren 38 niet gelovige jongeren, 36 waren een beetje gelovig (voornamelijk 
protestants of katholiek), en 19 streng gelovige jongeren (voornamelijk islamitisch).  

 

Uiterlijk 

De jongeren vonden het moeilijk om het gezicht van hun ideale partner te omschrijven en gaven 
veel verschillende soorten en vaak ongerelateerde antwoorden. Blauwe ogen (n=17), bruin haar 
(n=17), en een mooie lach, tanden of lippen (n=16) werden het vaakst als omschrijving gegeven 
voor de ideale man. Ook wordt vaak een algemene term zoals een ‘mooi’ of ‘knap’ gezicht 
(n=15) gebruikt. Verder wordt de ideale man omschreven als lang of langer (n=45), een beetje 
gespierd (n=33) met een blanke (n=21) of getinte (n=20) huidskleur. Een deelneemster (17,4 
jaar) weet duidelijk wel wat ze wil en schrijft “Getint , mooi tanden , bruine ogen , kleine neus , 
GEEN PUISTEN!, GEEN VIEZE BAART!”. De ideale vrouw wordt het vaakst omschreven met lang 
(n=5), blond (n=6) haar en een gave huid (n=6). Ze is kleiner of even lang (n=9) met een mooi 
postuur of specifiek slank (n=8) en mag ook zowel blank (n=8) of getint (n=6) zijn. Een 
deelnemer van 14 jaar schrijft “Mooi figuur iets kleiner als mij mooi bruin door de zon”.  

 

Vrij tijd en beroep 

De ideale partner sport (n=40), doet regelmatig sociale activiteiten met bijvoorbeeld vrienden 
(n=31), en spendeert ook veel tijd met zijn partner (n=15). Ook maakt het veel jongeren (n=16) 
niet uit wat de partner in zijn vrije tijd doet. Zo schrijft een deelnemer (14,0 jaar) “Dat maakt 
mij niet uit dat moet ze zelf weten”. Aan de ideale man worden meer eisen gesteld wat betreft 
vrije tijd. De mannen kregen gemiddeld 1,9 omschrijvingen waar de vrouwen er 1,3 kregen. Wat 
betreft het beroep wordt veruit het meeste aangegeven dat het niet uit maakt wat de partner 
doet zo lang deze het zelf leuk vindt (n=37). Een deelneemster (18,8 jaar) schrijft bijvoorbeeld 
“Iets wat hij leuk vind om te doen. Totaal geen voorkeur”. Soms wordt aangegeven dat de ideale 
partner veel geld verdient (n=11). Er werden ook veel specifieke beroepen genoemd (n=21) 
maar deze waren altijd verschillend.  

 

Karaktereigenschappen 

Er werden veel uiteenlopende karaktereigenschappen genoemd voor de ideale partner. Lief 
(n=40), humor (n=31) , aardig (n=28) en behulpzaam (n=18) worden het meest genoemd. Een 
deelneemster (13,7) schrijft dat haar partner “humoristisch, sportief, lief, behulpzaam” moet 
zijn. Wederom kreeg de ideale man meer eigenschappen toebedeeld dan de vrouw (resp. 3,2 en 



 

132 

2,1). Ook werden er veel verschillende eigenschappen genoemd die een ideale partner absoluut 
niet mag hebben. De partner mag vooral niet onaardig (n=16), vaak boos (n=11), ontrouw 
(n=11), agressief (n=9) of arrogant (n=9) zijn. Zo schrijft een deelnemer (14,3) “Boos arrogant 
kortaf saai verlegen”. Door de grote verscheidenheid aan antwoorden, de scheve verdeling van 
mannen en vrouwen in de steekproef en het feit dat de meiden vaak uitgebreidere antwoorden 
geven, is het verschil tussen de antwoorden van de jongens en de meisjes niet altijd goed weer 
te geven.  

 

Toekomst 

Het overgrote deel van de deelnemers wil in de toekomst samenwonen (n=38) in een mooi huis 
(n=19) om vervolgens te trouwen (n=43) en kinderen te krijgen (n=53). Sommigen blijven 
liever in Nederland wonen (n=18) maar ook zijn er een aantal die naar het buitenland zouden 
willen (n=14). Een deelneemster (15,2 jaar) schrijft uitvoerig “Ik wil graag samenwonen en 
ongeveer 2 kinderen. Mijn man en ik werken beide, en wisselen het netjes om. Ik zou echt niet 
willen emigreren”. De verdeling van de antwoorden was voor jongens en meisjes ongeveer 
gelijk. Hetzelfde geldt voor gelovige en niet gelovige jongeren.  

 

Real-life 

27 van de jongeren geven aan dat hun huidige of vorige partner voldoet aan hun ideaalbeeld. 
Toch geven ook 24 jongeren aan dat dit niet het geval is en dat soms het uiterlijk (n=5) en soms 
het innerlijk (n=5) van de partner niet overeenkomt met het ideaalbeeld. Wanneer de partner 
redelijk (n=6) aan de eisen voldoet is het vaak zo dat het uiterlijk niet helemaal overeenkomt 
maar het innerlijk dit goed maakt (n=3). Zo schrijft een deelneemster (18,0 jaar) “Hij voldoet 
van binnen wel zo goed als aan mijn ideaal beeld. uiterlijk is eigenlijk niet mijn type maar ben toch 
voor hem gevallen". Het grootste deel van de jongeren (n=38) wil niets veranderen aan hun 
partner. Wanneer de jongeren wel wat wilden veranderen aan het innerlijk of het gedrag 
(n=17) resulteerde dit vaak in hele verschillende antwoorden. Eentje die wel vaker werd 
gegeven was dat er meer aandacht moest zijn voor elkaar (n=6). Een van de deelneemsters 
(21,5 jaar) schrijft bijvoorbeeld “Ik had gewild dat mijn vorige vriendje wat meer aandacht voor 
me had gehad en dat hij trouw was geweest”. De antwoorden van de jongens en meisjes kwamen 
overeen, net als die van gelovige en niet gelovige jongeren. 

5.3.3. Toenadering 

Toenadering zoeken, flirten, versieren is een belangrijk proces dat speelt bij 
seksualiteit. Om te kijken op wat voor manieren de deelnemers toenadering zoeken en 
hoe zij reageren wanneer er bij hen toenadering wordt gezocht zijn er twee 
verschillende scenario’s afgenomen (zie box 5.4). 

Box 5.4. Scenario: Toenadering  

Deelnemers 

113 deelnemers van gemiddeld 15,3 jaar (SD=1,9) vulden het scenario over toenadering in. De 
35 jongens waren gemiddeld 15,4 jaar (SD=2,0) en de meisjes gemiddeld 15,2 jaar (SD=1,8). De 
jongeren zaten voornamelijk op de middelbare school en deden VMBO (n=25), HAVO (n=34) of 
VWO of gymnasium (n=33). Alle jongeren waren van Nederlandse afkomst. Sommigen waren 
niet gelovig (n=21), anderen waren protestants (n=58) of anders christelijk (n=25). 3 meisjes 
geven aan homoseksueel te zijn.  

Scenario I Toenadering 

Stel je eens voor: 

Jij vindt iemand héél leuk! 
Hij/zij weet van niks... 
Jij wilt heel graag contact, maar jullie hebben nog nooit met elkaar gepraat. 
Op een dag loop jij over straat en ziet hem/haar alleen bij een bushokje staan... 
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 1. Actie (SDDS-model: doel, tools (hoofdstuk 2, sectie 2.1.2) 
 Vraag: Wat doe jij? (Let op: deze vraag gaat over wat jij denkt dat je écht zou doen in deze 
 situatie) 
Aanpak (SDDS-model: representatie, normen en waarden, tools (hoofdstuk 2, sectie 2.1.2) 
 2. Vraag: Wat vind jij de perfecte aanpak om met hem/haar in contact te komen?  
 (let op: het gaat niet om dat jij dit daadwerkelijk gaat doen, want misschien durf je dat
 niet…) 
 3. Wat zou jij absoluut nooit doen? 
 4. Real-life gebeurtenis (SDDS-model: tools , emotionele transactionele iteratieve 
 evaluaties, transactionele interactieve interacties, doel (hoofdstuk 2, sectie 2.1.2) 
 Vraag: Heb jij zo'n situatie (zoals hierboven beschreven) weleens in het echt meegemaakt?
 Zo ja, beschrijf dan eens precies hoe dat ging... 

 

Actie 

Aan de jongeren is gevraagd wat zij zouden doen wanneer ze bij een bushokje de persoon die ze 
heel leuk vinden maar met wie ze nog nooit hebben gepraat tegen zouden komen. Sommige 
jongeren blijven op afstand en lopen voorbij (n=26). Sommigen maken oogcontact (n=14) of 
glimlachen (n=7) om contact te krijgen. Andere jongeren gaan een stap verder en benaderen de 
leuke persoon door ernaast te komen staan (n=22). Een deelneemster (15,9) schrijft 
bijvoorbeeld “Glimlachen naar diegene, maar niet aanspreken. misschien groeten als ik langs hem 
zou lopen. maar zou niet een heel gesprek beginnen”. Sommigen wachten dan af (n=7), maar veel 
groeten de persoon (n=43) en beginnen een praatje door een vraag testellen of een grap te 
maken (n=49). Een andere deelneemster (22,5 jaar) schrijft “Ik loop naar hem toe en probeer een 
praatje te maken”. Ook bij voorbij lopen durven veel jongeren nog wel te groeten. Jongens 
pakken het hetzelfde aan als meisjes.  

Aanpak 

Aan de jongeren is gevraagd wat zij de beste manier vonden om deze leuke persoon te 
benaderen. De antwoorden die zij gaven kwamen erg overeen met de antwoorden op de vorige 
vraag. Benaderen (n=26), groeten (n=13) en een praatje maken (n=59) werden wederom het 
vaakst genoemd. Daarnaast geven jongeren aan dat je wel moet opvallen en een goede indruk 
moet maken (n=17) door interessante vragen te stellen, een compliment te geven of een grap te 
maken. Zo schrijft een deelnemer (15,2 jaar) “Iets leuks tegen haar proberen te zeggen, iets 
grappigs”. Ten slotte moet volgens de jongeren het contact onderhouden worden door gebruik 
van sociale media (n=16), het uitwisselen van gegevens (n=6) en een afspraak te maken (n=5).  

Jongeren vinden over het algemeen dat je zoiets tactvol moet aanpakken. Wat absoluut niet kan 
is meteen opbiechten dat jij diegene leuk vind (n=29) en iemand verkering vragen (n=6). Ook 
meteen fysiek worden, zoals iemand zoenen (n=18) is geen goede tactiek. Je moet niet 
overdrijven (n=12) of iemand stalken (n=5), maar niets doen (n=11) is ook geen goed idee. Een 
deelnemer van 13,7 jaar schrijft “In een keer vragen en zeggen dat je van iemand houd en gaan 
stalken”. Meisjes en jongens lijken het hierover eens te zijn.  

 

Real-life situatie 

De meeste jongeren hebben zoiets nog niet meegemaakt (n=85). Wat opvalt is dat de jongeren 
die wel een dergelijke situatie hebben meegemaakt (n=28) meestal niets durven doen. Soms 
maken ze een praatje (n=10). Een deelnemer (14,5) schrijft bijvoorbeeld “Ja. ik zei niks. Ik vond 
het wel leuk om haar te zien, en werd een beetje rood”.  

 

Scenario II Toenadering 

Stel je eens voor:  

Nu sta JIJ bij het bushokje... 
Er komt iemand aanlopen... 
Jij vindt diegene ontzettend leuk. 
Hij/zij stapt op jou af...  
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Actie positief (SDDS-model: representatie, normen en waarden, tools (hoofdstuk 2, sectie 2.1.2) 
 1. Vraag: Wat is het beste wat diegene dan kan doen? Wat vind jij het leukst? 
 2. Vraag: Als diegene zich zo leuk gedraagt (zoals jij hierboven hebt beschreven)... Wat zou
 jij doen? Hoe zou jij reageren? 
Actie negatief (SDDS-model: representatie, normen en waarden, tools (hoofdstuk 2, sectie 2.1.2) 
 3. Vraag: Aan de andere kant... Wat is het minst leuke dat die persoon kan doen? Wat zou jij 
 absoluut niet leuk vinden? Waar zou jij op afknappen? 
 4. Als diegene zich zo niet leuk gedraagt (zoals jij hierboven hebt beschreven)...Wat zou jij 
 doen? Hoe zou jij reageren? 
 5. Real-life gebeurtenis (SDDS-model: tools , emotionele transactionele iteratieve evaluaties,
 transactionele iteratieve interacties, doel (hoofdstuk 2, sectie 2.1.2) 
 Vraag: Heb jij weleens zo'n situatie (zoals scenario 2) in het echt meegemaakt? Zo ja,
 beschrijf dan eens hoe dat precies ging... 

In dit scenario was de situatie omgedraaid en nu stapt er een leuk persoon op de deelnemer af 
bij een bushokje. Het beste wat die persoon kan doen volgens de jongeren is groeten (n=22) en 
een praatje maken (n=88) waarbij interesse tonen (n=21) en humor (n=10) belangrijk is. Een 
deelneemster (16,6 jaar) schrijft “Gewoon een gesprek met mij aanknopen. Gezellig met mij 
praten en geïnteresseerd zijn. Af een toe een grapje maken zou ook wel leuk zijn”. Ook 
complimenten (n=9), flirten (n=9) en glimlachen (n=9) worden op prijs gesteld. De jongeren 
zouden daarop reageren door terug te praten (n=70), enthousiast en aardig te zijn (n=19) en 
interesse te tonen (n=11). Veel jongeren zouden wel verlegen en zenuwachtig zijn (n=10) maar 
ook lachen (n=9) en flirten (n=9). Dit geld vooral voor meisjes. Zo schrijft een deelneemster 
(15,2) “Ik zou er vrolijk van worden, en belangsteling in hem gaan tonen. En ook dingen terug 
vragen”. Mochten ze mee uit worden gevraagd zouden ze het aanbod accepteren (n=10).  

Er zijn veel gedragingen die de jongeren niet zouden waarderen. Vooral als de persoon hen zou 
negeren (n=35), onaardig zou doen (n=19) of te veel zou opscheppen of arrogant zou zijn 
(n=19) zouden de jongeren daarop afknappen. Vooral de meisjes haken af bij opschepperig 
gedrag. Ook flirten met en te veel praten over anderen (n=15) wordt niet gewaardeerd. Een 
deelneemster (14,2 jaar) schrijft “Niks zeggen en de andere kant opkijken of naar andere meiden 
fluiten!!!”. De meeste jongeren negeren (n=58) het ongewenste gedrag door niets te doen of weg 
te lopen. Een deelneemster (14,7 jaar) heeft een specifieke tactiek “Doen alsof je word gebeld, en 
weglopen”. Sommigen confronteren hem of haar met het ongewenste gedrag (n=11). Een aantal 
jongeren zijn teleurgesteld (n=8) en afgeknapt op de leuke persoon (n=6).  

Slechts 12 jongeren hebben een dergelijke situatie meegemaakt. Meestal werd er een praatje 
gemaakt (n=5) maar vaak was één van de twee niet geïnteresseerd (n=7). Een deelneemster 
(17,9) laat het van de situatie afhangen “Manen die fluiten of lulig doen negeer ik, anders wil ik 
best een gesprekje aan gaan”.  

Maar wat als de liefde niet wederzijds is? Hoe gaan de deelnemers daarmee om? Zie box 

5.5.  

Box 5.5. Scenario: Niet wederzijds 

Deelnemers 

Er waren 48 jongeren waarvan 9 jongens en 39 meisjes, die het scenario voor niet wederzijdse 
liefde invulden. De gemiddelde leeftijd was 14,8 (SD=1,7), jongens waren gemiddeld 14,5 
(SD=1,4) en meisjes waren gemiddeld 14,9 (SD=1,7). De meeste jongeren deden VMBO (n=19), 
VWO/gymnasium (n=10) of HAVO (n=9). Alle jongeren waren Nederlands en heteroseksueel. 
Veel jongeren waren ongelovig (n=20) of een beetje protestants (n=20).  

Scenario I Niet wederzijds 

Stel je eens voor: 

Jij bent tot over je oren verliefd op iemand! 
Alleen....diegene is dat niet op jou... 
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 1. Actie (SDDS-model: representatie, normen en waarden, tools (hoofdstuk 2, sectie 2.1.2) 
 Vraag: Wat doe je? Hoe ga je hiermee om? 
 2. Emoties (SDDS-model: emotionele evaluatie (hoofdstuk 2, sectie 2.1.2) 
 Vraag: Hoe zou jij je voelen? 
 3. Real-life gebeurtenis (SDDS-model: tools , emotionele transactionele iteratieve evaluaties, 

transactionele iteratieve interacties, doel (hoofdstuk 2, sectie 2.1.2) 
 Vraag: Heb jij dit (zoals hierboven staat beschreven) wel eens in het echt meegemaakt? Zo
 ja, beschrijf dan eens hoe dat precies was... Om wie ging het? Hoe lang was je verliefd? 
 Heb je er met iemand over gepraat? Etc. 

Actie 

Aan de deelnemers is gevraagd hoe zij ermee om zouden gaan wanneer iemand die zij heel erg 
leuk vinden niet verliefd op hen is. De meeste jongeren proberen over die ander heen te komen 
(n=13) en accepteren de afwijzing (n=10). Een deelneemster (15,5 jaar) schrijft bijvoorbeeld 
“Pech dan, genoeg andere jongens. Ben geen wanhopig type”. Toch zijn er ook jongeren die het 
blijven proberen (n=8) door te blijven praten en zich van hun beste kant te laten zien. Een 
deelnemer (16,6) laat zich niet uit het veld slaan “Ik zou het nog steeds proberen dat zij ook op 
mij wordt”. Een paar jongeren (n=5) wachten geduldig af in de hoop dat de ander tot inzicht 
komt.  

Emoties 

Veel jongeren (n=19) zouden zich rot en ellendig voelen, en een aantal geven aan dat ze 
verdrietig (n=13) of teleurgesteld (n=6) zullen zijn. Toch stellen een paar jongeren (n=5) zich 
weerbaar op en denken dat het vanzelf goed komt. Een deelneemster (15,0 jaar ) schrijft 
bijvoorbeeld “Ja kut. Tuurlijk baal je ervan maar eeuwig er om gaan janken kom je ook niet echt 
ver mee je zal hoe moeilijk het ook is door moeten gaan”.  

Real-life gebeurtenis 

In totaal hebben 18 jongeren uit de steekproef iets dergelijks meegemaakt. Soms reageerden de 
personen in kwestie erg gemeen. Andere keren draaide het uiteindelijk toch uit op verkering. 
Zoals bij deze deelneemster (16,0 jaar): “Ja dat heb ik wel eens meegemaakt, ik was 1,5 jaar lang 
verliefd op een jongen alleen hij vond mij helemaal niks, en toen heb ik de moet opgegeven en nu 
heb ik een relatie met hem, en het gaat nu wel heel erg goed, dus het wachten had wel zin”.  

 

Scenario II Niet wederzijds 

Stel je eens voor: 
Nu is het andersom... 
Iemand is tot over zijn/haar oren verliefd op jou! 
Alleen....jij voelt absoluut niks voor diegene... 
 
 1. Actie (SDDS-model: representatie, normen en waarden, tools (hoofdstuk 2, sectie 2.1.2) 
 Vraag: Wat doe je? Hoe ga je hiermee om? 
 2. Emoties (SDDS-model: emotionele evaluatie (hoofdstuk 2, sectie 2.1.2) 
 Vraag: Hoe zou jij je voelen? 
 3. Real-life gebeurtenis (SDDS-model: tools , emotionele transactionele iteratieve evaluaties,
 transactionele iteratieve interacties, doel (hoofdstuk 2, sectie 2.1.2) 
 Vraag: Heb jij dit wel eens in het echt meegemaakt? Zo ja, beschrijf dan eens hoe dat precies 

was... Om wie ging het? Wat deed jij? Heb je er met iemand over gepraat? Etc. 

Actie 

Aan de jongeren is ook gevraagd wat ze zouden doen als iemand hen heel erg leuk vond maar zij 
niet geïnteresseerd zouden zijn. 23 jongeren zouden die persoon vertellen dat zij niet hetzelfde 
voelden en zouden de ander afwijzen. Het is daarbij volgens de jongeren wel belangrijk dat je 
eerlijk (n=9) en tactvol (n=6) bent. Een deelneemster (13,6 jaar) schrijft bijvoorbeeld 
“Vriendelijk uitleggen, waarom ik niets voor haar voel, je moet wel eerlijk blijven”. Ook kan je 
normaal, aardig of zelfs vrienden zijn (n=15), afhankelijk van hoe de relatie voorheen was. Toch 
waren er ook jongeren die het nodig vinden om afstand te nemen (n=7) door minder of niet met 
die persoon om te gaan, en de gevoelens of de ander helemaal te negeren (n=5).  
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Emoties 

Veel jongeren voelen zich schuldig (n=12), hebben medelijden (n=6) of voelen zich raar (n=6) 
als ze iemand moeten afwijzen. Daarnaast voelen veel jongeren zich vereerd (n=9) of gewoon 
normaal (n=11). Een deelneemster (12,9) schrijft “Vereerd en gevleid, maar niet geintereseerd, 
en ik zou me schuldig voelen voor diegene”.  

Real-life gebeurtenis 

Veel jongeren (n=25) hebben iets dergelijks meegemaakt. Vaak reageerden ze zoals hierboven 
beschreven, door iemand vriendelijk en tactvol af te wijzen en afstand te nemen. Een 
uitzondering was een deelneemster van 14,6, die schreef “Ja, een jongen heeft mij jaren lang leuk 
gevonden. Een paar weken later vroeg hij mij verkering en omdat ik toen niet wist hoe ik het af 
moest wijzen heb ik 'ja' gezegd. Alleen daarna had ik daar heel erg spijt van omdat ik gewoon niks 
voor hem voelde en de volgende dag heb ik het uitgemaakt”.  

 

Verder kunnen deelnemers vallen op ‘verboden’ liefdes, zoals de vriend of vriendin 
van je beste vriend(in). Wat zouden de deelnemers in dit geval doen? Is de 
vriendschap belangrijker dan de liefde? (zie box 5.6). 

Box 5.6. Scenario: Verboden liefde  

Stel je eens voor:  
Jij hebt een goede vriend(in).  
Jullie doen heel veel samen. Dan krijgt hij/zij verkering. Jij ziet de goede vriend(in) steeds minder 
vaak...  
Maar... jij kan steeds beter overweg met de nieuwe liefde van jouw vriend(in). Zo goed zelfs dat jij 
verliefd wordt op hem/haar.  
En... het is wederzijds! Hij/zij is ook helemaal verliefd geworden op jou...  
Je weet zeker: jij wilt verder met deze persoon! 
Maar hoe ga je om met je goede vriend(in)? 
 
 Actie (SDDS-model: representatie, normen en waarden, tools (hoofdstuk 2, sectie 2.1.2) 
 1. Vraag: Wat zou jij doen? Zou je het vertellen? Zou je niks laten merken? Zou je met
 hem/haar gaan? 
 2. Vraag: Wat zou jij absoluut nooit doen? Vertel zo uitgebreid mogelijk. 
 3. Real-life gebeurtenis (SDDS-model: tools , emotionele transactionele iteratieve evaluaties,
 transactionele iteratieve interacties, doel (hoofdstuk 2, sectie 2.1.2).  
 Vraag: Heb jij zo'n situatie weleens in het echt meegemaakt? Zo ja, beschrijf dan eens 

precies hoe dat ging... Hoe oud was jij? En hoe oud was de ander? Wat hebben jullie 
gedaan? Hoe gingen jullie om met deze situatie? Als jij dit niet hebt meegemaakt mag het 
ook gaan over iemand anders... misschien gebeurde dit bij je zus of neef... of misschien 
werd een vriend(in) verliefd op jouw verkering... dat kan ook...  

Deelnemers 

78 jongeren, waarvan 22 jongens en 55 meisjes, vulden het scenario over verliefd zijn op de 
vriend van je beste vriend(in) in. Gemiddeld waren de jongeren 16,2 jaar (SD=2,4), jongens 
waren gemiddeld 16,2 (SD=1,7) en meisjes waren gemiddeld 16,2 jaar (SD=2,6). De meeste 
jongeren hadden een MBO (n=25) of een VMBO opleiding (n=20) en het grootste deel van de 
jongeren was Nederlands (n=68). Veel jongeren waren niet gelovig (n=35) of een beetje 
protestants (n=17). 3 jongeren gaven aan homoseksueel te zijn.  

 

Actie 

Aan de jongeren is gevraagd wat zij zouden doen als ze verliefd zouden worden op de partner 
van hun beste vriend(in) en het wederzijds is. De meeste jongeren zouden het in ieder geval 
vertellen aan hun vriend (n=34). Daarbij willen jongeren vaker liever de vriendschap behouden 
(n=29) dan de liefde (n=6) en zouden de liefde vergeten (n=16). Een deelnemer (16,3 jaar) 
schrijft bijvoorbeeld “Ik zou het niet doen, want als het toch niet loopt in de liefde, ben je die 
persoon kwijt én je goede vriend(in) en dan voel je je helemaal down”. Ook zijn er jongeren die het 



 

137 

niet vertellen (n=10) of even afwachten (n=5). Jongens gaan vaker voor de liefde (n=4) dan 
meisjes (n=1) en meisjes voelen zich vaker schuldig in deze situatie (n=11) dan jongens (n=0).  

Veel jongeren zouden absoluut niet vreemdgaan (n=21) of de liefde proberen af te pakken 
(n=13). Ook een relatie aangaan (n=9), liegen over de situatie tegen de vriend (n=8) of juist 
niets vertellen (n=8) vinden de jongeren vaak niet kunnen. Een deelneemster (17,9) geeft als 
voorbeeld “Stiekem met hem gaan achter haar rug om, of als ze nog iets hebben samen. ofterwijl 
vreemdgaan”.  

 

Real-life gebeurtenis 

De meeste jongeren hebben gelukkig nooit zo iets meegemaakt (n=64). Een deelneemster (15,2 
jaar) schrijft “Ik heb dat nu ongeveer. Een vriendin van mij vind een jongen heel erg leuk, en toen 
ik hem ontmoette vond ik hem ook meteen leuk. Nu hebben we dus een beetje een probleem. Maar 
zij zegt dat ik voor hem moet gaan en dat zij hem gewoon moet vergeten, ook al is dat moeilijk 
voor haar”.  

5.3.4. Fysieke Relatie 

Wanneer een toenaderingspoging is gelukt kan dit leiden tot fysieke handelingen. 
Fysieke seksuele handelingen kunnen in het SDDS-model worden ondergebracht 
onder ‘gedragingen en interacties (sectie 2.1.2) in hoofdstuk 2. Alle deelnemers zijn op 
basis van hun fysieke ervaring geclusterd door middel van een hiërarchische 
clusteranalyse (zie hoofdstuk 3, sectie 3.2.4). Voor deze clustering zijn tevens de 
deelnemers zonder interesse als de deelnemers die in de liefde geïnteresseerd zijn, 
maar nog nooit verliefd zijn geweest en geen verkering te hebben gehad, in de analyse 
meegenomen. Immers, ook deze deelnemers kunnen wel degelijk ervaring hebben 
opgedaan met seksuele fysieke handelingen.  
 
Voor het clusteren van de deelnemers op basis van hun fysieke ervaring is er gekeken 
naar wat de deelnemers hadden gedaan (‘Heb jij weleens…’) en met hoeveel personen 
zij dit hadden gedaan (SDDS-model hoofdstuk 2: sectie 2.1.2 ‘gedragingen 
interacties’).  

Om te onderzoeken welke fysieke seksuele gedragingen de deelnemers vertoonden 
werden maximaal vier vragen gesteld. De vragenlijst was adaptief: wanneer op een 
vraag een ontkennend antwoord werd gegeven kreeg de deelnemer de andere vragen 
over fysiek gedrag niet aangeboden. De keuze om bij ontkenning de andere vragen 
niet te stellen kan worden verantwoord uit het feit dat de seksuele carrière 
meestal stapsgewijs verloopt (De Graaf, et al., 2012).  
De fysieke vragen betroffen: 

 Tongzoenen 
 Strelen boven de kleren 
 Strelen onder de kleren 
 Verder gaan… 

De vragen om de fysieke seksuele ervaring in kaart te brengen werd de gesloten vraag 
‘Heb jij weleens…?’ geanalyseerd en de open vraag ‘Met hoeveel mensen heb jij?’. Zie 
voor de onderzoeksvariabelen bijlage 3.  
 
Om een algemeen beeld te krijgen van het uitvoeren van fysieke handelingen over 
leeftijden heen zijn in figuur de Loess-curves van de vier fysieke gedragingen bij 
elkaar gebracht. 
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Figuur 5. 3 Samenvattende Loess-curves voor de fysieke gedragingen alle deelnemers 
(n=2016) met op de x-as de leeftijd.  

Tongzoenen 

In totaal had 49% (n=970) van de jongeren weleens getongzoend (jongens: 478 
(49%); meisjes: 492 (47%)). Zie figuur 5.4 voor een algemeen ontwikkelingspatroon 
over alle deelnemers heen. Het aantal jongeren dat heeft getongzoend verandert over 
de jaren heen (p<.0001) maar verschilt niet wat betreft jongens versus meisjes. 
Kijkend naar figuur 5.4 valt het op dat de percentages redelijk overeen komen met de 
percentages die De Graaf en collega’s (2012) hadden gevonden wat betreft 
tongzoenen. 

 
Figuur 5.4. Tongzoenen: ja of nee. Loess-curve voor tongzoenen over alle deelnemers (n=2016) met 
op de x-as de leeftijd.  
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Bij de vraag met hoeveel verschillende mensen de deelnemers hadden gezoend zagen 
de onderzoekers tijdens het afnemen van de vragenlijst de jongeren driftig op de 
vingers tellen. De jongeren antwoordde 18% dat ze dat niet meer wisten of niet 
bijhielden, dat ze de tel kwijt waren of dat dat er ‘genoeg’ waren. Een enkeling vond de 
vraag te privé en één deelnemer had de vraag niet goed begrepen. Hij antwoordde: 
“Met z’n 2en (ik en mijn vriendin)”. Bij de jongens had 21% met één persoon gezoend, 
bij de meisjes was dit 15%. Het merendeel van de jongens (75%) had met 1 tot 10 
verschillende mensen gezoend. Bij de meisjes omvatte dit percentage (75%) 1 tot 13 
verschillende mensen (zie figuur 5.5 voor de spreiding per geslacht tot een maximaal 
aantal van 20 verschillende mensen).  

 
Figuur 5.5. Tongzoenen: percentage aantal verschillende mensen gezoend per geslacht 
(totale n=970) met op de x-as het aantal mensen.  

Strelen boven de kleren 

Van de jongeren die hadden getongzoend had 73% (jongens 72%; meisjes 74%) een 
ander weleens gestreeld (of waren zelf gestreeld) boven de kleren (35% van alle 
deelnemers). Hierbij werd er geen verschil gemaakt tussen gestreeld worden of zelf 
iemand anders strelen (zie figuur 5.6 voor het verloop over alle deelnemers heen). Het 
aantal jongeren dat deze fysieke handeling rapporteerde verandert over de jaren heen 
(p<.0001) maar verschilt niet tussen de twee geslachten. De gevonden percentages 
voor ‘stelen boven de kleren’ kunnen worden vergeleken met de percentages van 
‘voelen en strelen’ van De Graaf en collega’s (2012). De percentages van het huidige 
onderzoek lijken lager uit te vallen dan de percentages van De Graaf et al. (2012), 
waar ongeveer 70% van de jongeren tussen de 15 en 17 jaar deze handeling hadden 
uitgevoerd en 90% van de adolescenten van 18 tot 20 jaar.  
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Figuur 5.6. Strelen boven de kleren: ja of nee. Loess-curve voor tongzoenen over alle deelnemers 
(n=2016) met op de x-as de leefijd.  

Van de jongens wist 21% niet meer hoeveel verschillende mensen zij hadden 
gestreeld, of wilden dit vanwege privacy niet zeggen. Bij de meisjes was dit 13%. Het 
merendeel van de jongens (63%) had vijf of minder mensen gestreeld, bij de meisjes 
was dit 76% (zie figuur 5.7 voor de spreiding voor strelen per geslacht met een 
maximum van 10 verschillende mensen).  

 
Figuur 5.7 Strelen boven de kleren: percentage aantal verschillende mensen gestreeld boven de 
kleren per geslacht (totale n=709). Op de x-as staat het aantal personen.  

Strelen onder de kleren 

In totaal had 86% (n=608) van de jongeren (jongens 85%; meisjes 86%) die gestreeld 
waren (of zelf iemand hadden gestreeld) boven de kleren, hadden ook iemand anders 
gestreeld of waren zelf gestreeld onder de kleren. Dit is 30% van het totaal aantal 
deelnemers (zie figuur 5.8 voor een algemeen ontwikkelingspatroon over alle 
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deelnemers heen). Ook voor de deze gedraging geldt dat het aantal jongeren dat 
ervaring heeft met strelen onder de kleren over de jaren heen verandert (p<.001) Er 
werd geen verschil gevonden tussen de jongens en de meisjes. Ook deze resultaten 
kunnen worden vergeleken met de categorie ‘voelen en strelen’ van De Graaf en 
collega’s (2012). Net zoals bij ‘strelen boven de kleren’ vallen de percentages van 
‘strelen onder de kleren’ bij het huidige onderzoek lager uit dan bij De Graaf en 
collega’s (2012).  
 

 
Figuur 5.8 Strelen onder de kleren: ja of nee. Loesscurve voor naakt strelen over alle deelnemers 
(n=2016) met op de x-as de leeftijd.  

Het merendeel van de deelnemers hadden deze fysieke gedraging bij één tot zes 
verschillende mensen uitgevoerd of ondergaan (jongens 67%; meisjes (80%). Zie voor 
de spreiding per geslacht figuur 5.9 (met een maximaal aantal van 10 verschillende 
mensen). 

 
Figuur 5.9 Strelen onder de kleren: percentage aantal verschillende mensen gestreeld onder de 
kleren per geslacht (totale n=608). Op de x-as staat het aantal mensen.  
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Verder gaan… 

Van de 608 deelnemers die of iemand hadden gestreeld onder de kleren of zelf onder 
de kleren waren gestreeld was 82% (jongens 78%; meisjes 85%) verder gegaan 
(n=498) (zie figuur 5.10.). Bij deze vraag dienden de deelnemers zelf in te vullen wat 
dit ‘verder gaan’ precies inhield. Dit ‘verder gaan’ ging van manuele seks (vingeren en 
aftrekken) tot geslachtsgemeenschap, hoewel de deelnemers zelf met meer kleurrijke 
omschrijvingen kwamen. Een jongen (21,7 jaar) antwoordde “Dekken ballen beffen 
vingeren titn zuugn” en voor een ander (18,9 jaar) betekende ‘verder gaan’ “Batsen, 
beffen en likken”. Hoewel de meisjes ook termen als ‘neuken’, ‘seks’ en ‘rukken’ 
gebruikten kwamen in hun uitleg ook dikwijls omschrijvingen voor als ‘elkaar 
verwennen’ en de ‘liefde bedrijven’. Eén deelneemster (17,3 jaar) deelde een gevolg 
van ‘verder gaan’ mee: “Ik ben zwanger, dus…”. Bij ‘verder gaan’ geldt ook, net als bij 
voorgaande fysieke gedragingen dat het aantal jongeren dat is verder gegaan 
verandert naarmate de deelnemers ouder worden (p<.001). Echter, in tegenstelling 
tot de andere fysieke gedragingen is hier tevens een verschil te zien tussen beide 
geslachten (p=.008). Meisjes hebben significant meer ervaring dan de jongens met 
verdergaande vormen van seksueel fysieke handelingen. De categorieën ‘manuele 
seks’, ‘geslachtgemeenschap’, ‘orale seks’ en ‘anale seks’ uit het onderzoek van De 
Graaf et al. (2012) vallen allemaal onder de categorie ‘verder gaan’ in het huidige 
onderzoek. Om een vergelijking te maken worden de percentages uit de Loess-curve 
(figuur 5.10) vergeleken met de percentages ‘manuele seks’ aangezien dit de eerste 
stap verder’ is na het ‘strelen onder de kleren’. Ook voor fysieke handeling ‘verder 
gaan’ vallen de gevonden percentages van het huidige onderzoek lager uit dan de 
percentages die De Graaf en collega’s (2012) vonden.  
 

 
Figuur 5.10. Verder gaan…: ja of nee. Loess-curve voor ‘verder gaan’ over alle deelnemers 
(n=2016) met op de x-as de leefijd.  

Van de jongens was 82% verder gegaan bij één tot en met tien anderen. Bij de meisjes 
was dit 91% (figuur 5.11.).  
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Figuur 5.11. ‘Verder gaan…’: percentage aantal verschillende mensen waarbij ‘verder is gegaan…’ 
per geslacht (totale n=608). Op de x-as staat het aantal mensen.  

Clusters fysieke handelingen 

Met behulp van een hiërarchische clusteranalyse zijn de deelnemers op basis van hun 
ervaring met verschillende fysieke handelingen in drie verschillende clusters verdeeld 
(zie tabel 5.2): (1) Onervaren, (2) Ervaren en (3) Heel Ervaren. Bij de constructie van 
deze drie clusters zijn naast de vier bovenbeschreven gedragingen tevens de 
zogenaamde pre-seksuele gedragingen als variabele meegenomen. Denk aan ‘handjes 
vasthouden’, ‘knuffelen’ en ‘kusjes geven’ (zie bijlage 3 voor een overzicht van de 
onderzoeksvariabelen). De meeste jongeren vielen in de categorie Onervaren (zie 
tabel 5.2 en tabel 5.3). De toewijzing van een deelnemer aan dit cluster verandert over 
de leeftijd heen (p<.001) maar verschilt niet wat betreft de jongens versus de meisjes. 
Zie voor een grafische weergave figuur 5.12. Het cluster Ervaren verandert net als het 
eerste cluster over de leeftijd van de deelnemers heen (p<.001) (figuur 5.13). Daarbij 
vallen de jongens (marginaal) significant (p=.054) vaker in deze groep. Dit in 
tegenstelling met het cluster Heel Ervaren. Hierin vallen significant (p=.008) meer 
meisjes dan jongens in. Ook voor het laatste cluster geldt dat de deelname aan dit 
cluster verandert over de tijd (p<.001) (figuur 5.14).  

Tabel 5.2. Drie clusters Ervaring fysieke handelingen 
Geslacht Clusters   Totaal 

 
Onervaren Ervaren Heel Ervaren  

Jongens 503 248 230 981 

Meisjes 543 224 268 1035 

Totaal 1046 472 498 2016 

*Missende waarden: jongens (n=2), meisjes (n=4) 
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Tabel 5.3. Hiërarchische clusteranalyse voor de vijf hoofdcategorieën Ervaring fysieke relatie 

Variabelen  
Cluster 1 
Onervaren  

Cluster 2 
Ervaren 

Cluster 3 
Heel ervaren 

Verder gaan Testwaarde -26.69 -14.21 44.88 

 Groepsgemiddelde (St.dev) 0.00 (0.00) 0.00 (0.00) 1.00 (0.00) 

 Totaal gemiddelde (St.dev) 0.25 (0.43) 0.25 (0.43) 0.25 (0.43) 

Strelen onder 
kleren 

Testwaarde -30.62 -3.13  38.55  

Groepsgemiddelde (St.dev) 0.00 (0.00) 0.24 (0.43) 0.99 (0.10) 

Totaal gemiddelde (St.dev) 0.30 (0.46) 0.30 (0.46) 0.30 (0.46) 

Strelen boven 
kleren 

Testwaarde -34.32 4.95 34.90 

Groepsgemiddelde (St.dev) 0.00 (0.00) 0.45 (0.50) 1.00 (0.00) 

Totaal gemiddelde (St.dev) 0.35 (0.48) 0.35 (0.48) 0.35 (0.48) 

Tongzoenen Testwaarde -44.88 25.77 26.69 

 Groepsgemiddelde (St.dev) 0.00 (0.00) 1.00 (0.00) 1.00 (0.00) 

 Totaal gemiddelde (St.dev) 0.48 (0.50) 0.48 (0.50) 0.48 (0.50) 

Pre-seksueel Testwaarde -29.46 11.16 23.17 

 Groepsgemiddelde (St.dev) 0.68 (1.14) 2.69 (1.55) 3.52 (1.60) 

 Totaal gemiddelde (St.dev) 1.85 (1.85) 1.85 (1.85) 1.85 (1.85) 

 

 
Figuur 5.12. Cluster Onervaren: Loess-curve voor cluster Onervaren over alle deelnemers (n=2016) 
met op de x-as de leeftijd.  
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Figuur 5.13. Cluster Ervaren: Loess-curve voor cluster Ervaren over alle deelnemers (n=2016) met 
op de x-as de leeftijd. 

 

 
Figuur 5.14. Cluster Heel Ervaren: Loess-curve voor cluster Heel Ervaren over alle deelnemers 
(n=2016) met op de x-as de leeftijd. 

Emoties gekoppeld aan fysieke handelingen 

In de vragenlijst werd aan de jongeren gevraagd hoe zij de fysieke handelingen 
ervaren. Het vragen naar een emotionele evaluatie kan in hoofdstuk 2 in sectie 2.1.3 
‘emotionele en iteratieve evaluatie’ in het SDDS-model worden ondergebracht. Voor 
de vier fysieke gedragingen konden de antwoorden worden ingedeeld in zes 
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categorieën: (1) positief, (2) negatief, (3) ambivalent, (4) gewoon, (5) weet niet en (6) 
privé (zie tabel 5.4).  
 
Zoenen werd meestal (83%) positief beoordeeld. De oordelen gingen van “Geinig” en 
“Vermakelijk” tot “Super gevoel”, “Vet” en “Mega tof”. Eén jongen (18,1 jaar) schrijft “Ik 
wil dit altijd en overal” en deze jongen (17 jaar) sluit zich hierbij aan “Ik vind het 
geweldig en zou het wel altijd willen blijven doen”. Tegenover de vele positieve reacties 
kwamen echter ook enkele negatieve reacties naar boven (3%) en ambivalente 
gevoelens (4%). Deze ‘negatieve’ deelnemers gaven te kennen zoenen vies en eng te 
vinden en sommige hadden spijt. Eén meisjes (15,3 jaar) schrijft “Nou ik vond het dus 
niet fijn, want het was een meisje (die was bisexueel) en die had mij dus gezoend en ze 
gebruikte gelijk haar tong, toen heb ik haar heeel erg boos van me afgeduwd en 
uitgescholden!!”. Een andere deelneemster (13,7 jaar) vertelt “Ik vond het niet echt heel 
erg leuk, Maar dat kwam ook doordat het de eerste keer was en ik was wel 
zenuwachtig”. Weer een ander (meisje 18 jaar) geeft aan niet meer van het zoenen te 
zijn. Zij geeft “…liever gewoon een kus”. Wanneer de jongeren met ambivalente 
gevoelens reageren (4%) op de vraag wat zij van zoenen vinden hangen de 
antwoorden samen met verschillende personen: “De ene keer fijn en de andere keer 
vreselijk” (meisje 17,9 jaar) en “Zoenen is fijn. Maar wel met mensen die je echt leuk 
vind, dat heb ik nu geleerd” (meisje 19,3 jaar). 
 
Ook voor de beoordeling van ‘strelen boven de kleren’ werden meestal positieve 
reacties gegeven. Deze varieerden van “Niet erg wel oke”, “Een leuke ervaring”, 
“Opwindend”, “Geil”, tot “Geniaal”, “Machtig mooi”, “Heerlijk donders fijn” en “Ik vind het 
focktop chill”. Deelnemers trekken soms een conclusie uit het strelen van of door 
iemand, zoals dit meisje (19,7 jaar) “Ik vind het wel fijn want dat betekent voor mij ook 
dat hij me nog leuk vind en we doen het niet te vaak”. Sommige deelnemers vinden het 
strelen echter wat lastiger. Zo schrijft een deelneemster van (17,8 jaar) “Eerst lastig. 
Moeilijk in te schatten of de ander het ook fijn vindt” en “Best moeilijk als je er over na 
gaat denken”. Ook geeft een enkeling aan te moeten wennen “Eerst ff wennen maar wel 
fijn” (meisje 19,7 jaar) en “In het begin lastig maar later niet meer” (meisje 17,1 jaar). 
Naast positief en ambivalent beoordeelden deelnemers het strelen boven de kleren 
soms ronduit als negatief “Kut”(meisje 17,4 jaar).  
 
Op de vraag wat de jongeren vonden van ‘strelen onder de kleren’ worden soortgelijke 
reactie als bij strelen boven de kleren. Eén jongen (16 jaar) zegt het fijn te vinden 
“…alleen bosjes was minder”. Anderen geven richtlijnen aan: “Op school hoeft het niet 
maar op mijn kamer mag hij alles doen” (meisje 13,9 jaar). 
 
Bij ‘verder gaan’ werden dezelfde positieve, negatieve als ambivalente reacties 
gegeven als bij de eerdere fysieke handelingen. Wel lijken de deelnemers meer 
uitgebreide antwoorden te geven: “Fijn, alleen met diegene bij wie ik me echt fijn 
voel(de). Bij de eerste jongen vond ik het niet fijn omdat ik (onbewust) me niet fijn bij 
hem voelde” (meisje 17,3 jaar). Eén meisje van 13 jaar omschrijft een ambivalent 
gevoel “Ik ben pas 13 ik was nog veel te jong en heb er spijt van maar ik kon geen nee 
tegen hem zeggen want ik vond het wel fijn!”. Als laatste geeft één jongen (18,8 jaar) 
tussen haakjes een waarschuwing in zijn antwoord mee: “...(veilig doen)”. En ook deze 
jongen van 13,9 jaar zegt “Het is best wel lekker als het maar veilig gebeurt”.  
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Tabel 5.4. Beoordeling fysieke handelingen 
Fysieke 
handeling 

 Beoordeling fysieke handeling in % 

  
Positief Negatief Ambivalent Gewoon Weet niet Privé 

Zoenen Jongens 0.88 0.02 0.02 0.04 0.02 0.04 

 
Meisjes 0.79 0.04 0.05 0.06 0.02 0.03 

 
Totaal 0.83 0.03 0.04 0.05 0.02 0.04 

Strelen Jongens 0.90 0.02 0.01 0.01 0.01 0.05 

 
Meisjes 0.77 0.05 0.07 0.04 0.02 0.05 

 
Totaal 0.83 0.04 0.04 0.03 0.02 0.051 

Naakt Jongens 0.91 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 

 
Meisjes 0.80 0.04 0.07 0.03 0.02 0.04 

 
Totaal 0.85 0.03 0.04 0.02 0.02 0.05 

Verder gaan Jongens 0.90 0.00 0.02 0.01 0.01 0.066 

 
Meisjes 0.75 0.03 0.10 0.03 0.013 0.08 

 
Totaal 0.80 0.02 0.06 0.02 0.01 0.07 

 
Fysieke handelingen worden zoals hierboven beschreven vaak positief beoordeeld. 
Echter, fysieke gedragingen kunnen ook leiden tot minder aangename gebeurtenissen 
zoals het ongewenst zwanger worden.  

Box 5.7. Scenario: Ongewenste zwangerschap 

Stel je eens voor: 

Een meisje (16 jaar) die jij goed kent (nichtje of vriendin) is zwanger van haar vriend. Zij hebben 
bijna één jaar verkering. Het was niet gepland... 
Het meisje vertelt het jou. Jij bent de eerste aan wie ze het vertelt.... 
 
Reactie (SDDS-model: representaties, normen en waarden, tools (hoofdstuk 2, sectie 2.1.2) 
 1. Vraag: Hoe reageer jij? Hoe voel jij je? Wat zou je zeggen? (Let op: deze vraag gaat over
 wat jij denkt dat je écht zou doen in deze situatie) 
 2. Vraag: Wat zal je haar adviseren? (let op: dit gaat over wat jij in zo'n situatie in het echt
 zou doen) 
 3. Vraag: Hoe zou jij absoluut nooit reageren? 
 4. Real-life gebeurtenis (SDDS-model: tools , emotionele transactionele iteratieve evaluaties,
 transactionele interactieve interacties, doel (hoofdstuk 2, sectie 2.1.2) 
 Vraag: Heb jij zo'n situatie weleens in het echt meegemaakt? Zo ja, beschrijf dan eens
 precies hoe dat ging... Hoe oud was zij? Had ze verkering? Wat heeft ze gedaan? Het hoeft
 niet te gaan om een vriendin... het mag over jezelf gaan, een zusje, nichtje etc. 

Deelnemers 

Er waren 98 jongeren, waarvan 36 jongens en 58 meisjes, die het scenario over de ongeplande 
zwangerschap van een vriendin invulden. De gemiddelde leeftijd van de jongeren was 16,1 jaar 
(SD=1,8), de meisjes waren iets jonger (15,4 jaar; SD=1,7) dan de jongens (17,2 jaar; SD=1,5). 
Het grootste deel van de jongeren deed een VMBO of MBO opleiding (n=71) en was van 
Nederlandse afkomst (n=66). De steekproef bestond verder uit 37 niet gelovige, 21 
protestantse, 12 islamitische en 10 katholieke deelnemers. Van de gelovigen gaven er 38 aan 
een beetje gelovig en 19 erg gelovig te zijn. Onder deelnemers waren ook 6 homoseksuele 
jongeren, waarvan 3 meisjes en 3 jongens, al gaven de jongens aan vooral op meisjes te vallen. 
Van 4 jongeren waren er geen persoonsgegevens, enkel antwoorden.  

Reactie 

De reacties op het nieuws dat een vriendin ongepland zwanger raakt en het jou als eerste 
verteld lopen erg uiteen. De meeste reacties zijn positief (n=36) en een groot deel (n=33) van de 
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deelnemers zou de vriendin steunen door te luisteren, te helpen en een oplossing proberen te 
vinden. Een van de deelneemsters (17,9 jaar) schrijft bijvoorbeeld “Als ze blij is ben ik ook blij 
zoniet een luisterend oor. Zonder oordeel”. Veel van de jongeren zouden verbaasd (n=19) of 
geschrokken (n=18) reageren en de vriendin ondervragen (n=28) over hoe het gebeurd kan zijn 
en hoe ze het aan wil pakken. Zo schrijft een deelneemster (14,4 jaar) “Ik zou in eerste instantie 
heel erg schrikken. Ik zou haar vragen wat ze nou wil gaan doen, een abortus of adoptie of het 
kindje houden”. Een aantal jongeren geeft het advies te praten met de ouders (n=11) en een 
enkeling (n=5) zou de vriendin sterk aanraden het te houden dan wel abortus te plegen. Ten 
slotte reageren er een aantal jongeren (n=15) op een vrij negatieve manier door boos te 
worden, teleurgesteld te zijn of de vriendin verwijten te maken. Een deelneemster (17,5 jaar) 
viel op door haar uitspraak “Je had het niet moeten doen het is je eigen fout. Jij bent dom bezig”. 
Jongens reageren gemiddeld met meer steun, meisjes zijn verbaasder, negatiever en geven 
vaker advies. Jongeren die gelovig zijn, zijn over het algemeen meer geschrokken, geven meer 
advies, zijn negatiever en geven minder steun.  

Het advies wat het veruit het meest gegeven wordt is om met de ouders van het meisje te gaan 
praten (n=27) en/of de vriend van het meisje erbij te betrekken (n=14). Een deelneemster (17,7 
jaar) schrijft bijvoorbeeld “Er goed over na denken wat ze wil. Met haar vriend en haar ouders 
praten”. Daarnaast is er verdeeldheid over wat het meisje moet besluiten. In totaal raden 14 
jongeren aan abortus te plegen, 14 jongeren zouden het kindje juist houden of in ieder geval 
geen abortus plegen en 13 deelnemers vinden dat het meisje zelf moet beslissen. Zo schrijft een 
deelnemer (17,4 jaar) “Het weg laten halen anders kan je niks meer” maar schrijft een andere 
deelneemster (16,3 jaar) “Ik zou houden want de fout is niet van de baby maar van jouw, klaar”. 
Slechts 5 jongeren suggereren adoptie. De verdeling van de antwoorden zijn voor jongens wat 
anders dan voor meisjes. Jongens adviseren vaker naar de ouders te gaan en te kiezen voor 
abortus, terwijl meisjes vaker de vriend van het zwangere meisje erbij betrekken en het te laten 
afhangen van de eigen keus van het meisje. Gelovige jongeren betrekken minder vaak de ouders 
erbij en adviseren minder vaak abortus te plegen maar juist voor het kindje te zorgen.  

De meeste jongeren zijn het er over eens dat boos worden (n=42), het meisje de les lezen 
(n=12) en hulp weigeren (n=10) niet de goede manier is om met de situatie om te gaan. Een 
deelnemer (15,0 jaar) schrijft bijvoorbeeld “Haar negeren, en zeggen dat ze heel dom is geweest”. 
Ook geven 8 jongeren nogmaals nadrukkelijk aan dat abortus geen goede optie is. Dit zijn niet 
alleen de gelovige jongeren.  

Real-life gebeurtenis 

Van alle deelnemers waren er 17 die ooit iets dergelijks in hun naaste omgeving had 
meegemaakt. In de meeste gevallen had het meisje een vaste relatie en werd het kindje 
gehouden.  

 

5.3.5. Romantische of liefdesrelatie  

Naast de fysieke relatie kunnen deelnemers zich ook in een romantische of 
liefdesrelatie bevinden. Deze kan samengaan met een fysieke relatie (een meisje zoent 
met haar vriendje) maar dat hoeft niet.  
 
Van de 1611 deelnemers (80%) die weleens verkering hebben gehad (zie hoofdstuk 
4) hadden 514 (32%) jongeren op het moment van de vragenlijst een relatie (214 
jongens (28%) en 300 meisjes (36%)). Zie voor een grafische weergave figuur 5.15.  
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Figuur 5.15. Loess-curve voor het hebben van een relatie op het moment van de vragenlijstafname 
over alle deelnemers (n=2016) heen, met op de x-as de leeftijd. 

Van deze 514 jongeren vonden de meeste deelnemers (n=444 (86%)) de relatie die zij 
nu hadden de belangrijkste relatie (belangrijker dan voorgaande relaties2). Dit gold 
zowel voor de jongens (85%) als voor de meisjes (87%). De overige 70 deelnemers 
(jongens=31; meisjes=39) hadden nu een relatie maar vonden een andere relatie 
belangrijker.  

Ervaring romantische en liefdesrelatie 

Voor de jongeren die op het moment van de testafname een relatie hadden is gekeken 
naar het totaal aantal relaties (zie voor variabelen bijlage 2) dat de jongere heeft 
gehad en de duur (in maanden) van de huidige relatie. Het viel op de jongeren soms 
zeer precies wisten te vertellen hoe lang ze een relatie hadden: “1 jaar 6 dagen 8 
minuten en 55 seconden” (jongen 19,9 jaar), “Het is al een keer uitgeweest maar ik ga 
uit van de nieuwe datum; dan is het nu weer 14 dagen anders was het wel meer dan 4 
maand” (meisje 13,4 jaar), “Bijna 3 jaar (1007 dagen)” (meisje 18,2 jaar) en “Nog 8 
nachtjes en dan 9 maand” (meisje 13,8 jaar). Bij het analyseren van de gegevens is er 
geen rekening gehouden met wat jongeren verstaan onder het concept ‘relatie’ (zie 
hoofdstuk 4). Door middel van een hiërarchische clusteranalyse konden drie clusters 
worden onderscheiden: zie tabel 5.5 t/m tabel 5.8, waarbij er een onderscheid is 
gemaakt tussen de jongeren die de relatie van nu het belangrijkste vonden en de 
jongeren die meer waarde hechtten aan een andere relatie. 
  

                                                           

2 Wanneer de relatie die de jongere nu had de eerste relatie was, dan viel de deelnemer als vanzelfsprekend 
in deze categorie. 
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Tabel 5.5. Drie clusters Ervaring Romantische relaties (nu= belangrijkste relatie) 
Geslacht Clusters   Totaal 

 
Onervaren Langdurig Frequent  

Jongens 106 34 43 183 

Meisjes 159 59 43 261 

Totaal 265 93 86 444 

Tabel 5.6. Hiërarchische clusteranalyse voor de twee hoofdcategorieën Ervaring romantische 
relatie (nu= belangrijkste relatie) 

Variabelen  
Cluster 1 
Onervaren  

Cluster 2 
Langdurig 

Cluster 3 
Frequentg 

Aantal 
relaties 

Testwaarde -10.65 -4.8 18.05 

Groepsgemiddelde (St.dev) 3.02 (1.82) 2.90 (2.17) 11.41 (2.29) 

 Totaal gemiddelde (St.dev) 4.62 (3.88) 4.62 (3.88) 4.62 (3.88) 

Duur van de 
relatie (in 
maanden) 

Testwaarde -11.72 17.31  -3.28 

Groepsgemiddelde (St.dev) 4.06 (3.76) 27.53 (11.44) 5.65 (6.23) 

Totaal gemiddelde (St.dev) 9.28 (11.42) 9.28 (11.42) 9.28 (11.42) 

Tabel 5.7. Drie clusters Ervaring Romantische relaties (ander= belangrijkste relatie) 
Geslacht Clusters   Totaal 

 
Onervaren Langdurig Frequent  

Jongens 14 4 13 31 

Meisjes 16 13 10 39 

Totaal 30 17 23 70 

Tabel 5.8. Hiërarchische clusteranalyse voor de twee hoofdcategorieën Ervaring romantische 
relatie (ander= belangrijkste relatie) 

Variabelen  
Cluster 1 
Onervaren  

Cluster 2 
Langdurig 

Cluster 3 
Frequentg 

Aantal 
relaties 

Testwaarde -4.60 -2.43 7.06 

Groepsgemiddelde (St.dev) 3.53 (1.36) 4.00 (1.73) 10.61 (2.72) 

 Totaal gemiddelde (St.dev) 5.97 (3.81) 5.97 (3.81) 5.97 (3.81) 

Duur van de 
relatie (in 
maanden) 

Testwaarde -3.82 6.01 -1.46 

Groepsgemiddelde (St.dev) 2.80 (3.07) 22.94 (11.75) 5.91 (7.98) 

Totaal gemiddelde (St.dev) 8.72 (11.13) 8.72 (11.13) 8.72 (11.13) 

Kwaliteit romantische en liefdesrelatie 

Voor de jongeren die op het moment van de testafname een relatie hadden én voor 
wie deze relatie het belangrijkste was is er gekeken naar de relatiekwaliteit: hoe 
tevreden was de deelnemer met zijn relatie? (zie voor de meegenomen variabelen 
bijlage 3). De tevredenheid van een deelnemer met zijn relatie valt in het SDDS-model 
onder ‘emotionele transactionele iteratieve interacties’(hoofdstuk 2, sectie 2.1.2). 
 
Uit de hiërarchische clusteranalyse kwamen vier clusters die beschreven kunnen 
worden als (1) de Conflict relatie met relatief veel ruzie en meningsverschillen, weinig 
commitment en geen vertrouwensband; (2) de Fun-relatie waarin de deelnemers 
weinig conflicten maar veel lol met elkaar hebben en waarin de deelnemers het ‘cool’ 
vinden om verkering te hebben; (3) een Vrijblijvende relatie waarbij er relatief veel 
onzekerheid heerst bij de deelnemers en (4) de Liefdevolle relatie waarbij vertrouwen 
een grote rol speelt. In de laatste categorie konden veruit de meeste deelnemers in 
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worden onderverdeeld (zie tabel 5.9 voor het aantal deelnemers verdeelt in de 
clusters en bijlage 4 voor de gegevens van de hiërarchische clusteranalyse. 

Tabel 5.9. Vier clusters Kwaliteit Romantische relaties (nu= belangrijkste relatie) 

Geslacht Clusters    Totaal 

 
Conflict Fun Vrijblijvend Liefdevol 

 
Jongens 13 27 39 104 183 

Meisjes 18 36 31 176 261 

Totaal 31 63 70 280 444 

 

De laatste stap in het RelatieStappen-model is dat de relatie kan uit gaan. Wanneer het 
uitgaat kan dat leiden door liefdesverdriet (zie hoofdstuk 4). Er kunnen verschillende 
redenen zijn dat het uitgaat. Eén van de reden is dat de ander vreemdgaat of dat de 
jongere zelf met een ander gaat (zie box 5.8). 

Box 5.8. Scenario: Vreemdgaan 

Deelnemers 

In totaal vulden 37 deelnemers het scenario vreemdgaan in. Alle 37 jongeren waren Nederlands 
en heteroseksueel. Er waren 8 jongens en 29 meisjes. De gemiddelde leeftijd was 14,8 jaar 
(SD=1,67). De jongens (15,6 jaar; SD=1,80) waren iets ouder dan meisjes (14,6 jaar; SD=1,55). 
Vergelijking tussen jongens en meisjes was door de kleine steekproef niet ideaal. Er zijn geen 
grote verschillen gevonden. Ongeveer de helft was niet religieus (n=17), van de overige 
jongeren waren er 15 een klein beetje protestants.  

Scenario I: Vreemdgaan: ander 

Stel je eens voor: 

Je hebt verkering. Je bent helemaal weg van je vriend(in). 
Op een dag krijg jij van iemand anders te horen dat jouw vriend(in) is vreemdgegaan... 
 
Wat is vreemdgaan? (SDDS-model: representaties, normen en waarden (hoofdstuk 2, sectie 2.1.2) 
 1. Vraag: Wat versta jij onder vreemdgaan? Wat vind je écht niet ok? 
 2. Vraag: Wat kan nog niet wel? 
Actie (SDDS-model: representatie, normen en waarden, tools (hoofdstuk 2, sectie 2.1.2) 
 3. Vraag: Wat doe jij? Wanneer jij hoort van het vreemdgaan? (Let op: deze vraag gaat over
 wat jij denkt dat je écht zou doen in deze situatie) 
 4. Vraag: Wat vind jij de perfecte manier om op dit nare nieuws te reageren? (let op: het
 gaat niet om wat jij daadwerkelijk zou doen) 
 5. Vraag: Wat zou jij absoluut nooit doen als jij hoort dat je vriend(in) is vreemdgegaan? 
 6. Real-life gebeurtenis (SDDS-model: tools , emotionele transactionele iteratieve evaluaties,
 transactionele interactieve interacties, doel (hoofdstuk 2, sectie 2.1.2) 
 Vraag: Heb jij zo'n situatie (zoals scenario 1) weleens in het echt meegemaakt? Zo ja,
 beschrijf dan eens precies hoe dat ging... Hoe reageerde jij? Wat zei jij? Wat zei de ander? 

Wat is vreemdgaan? 

De meeste jongeren (n=24) vinden dat je vreemdgaat op het moment dat je met iemand anders 
zoent. Een van de deelneemsters (15,2 jaar) zegt: “Als mijn vriendje met een ander meisje 
tongzoent of zelfs nog verder gaat, dat versta ik onder vreemdgaan”. Een enkeling is iets milder; 
twee jongeren geven aan dat seks hebben met een ander of een relatie aangaan met iemand 
anders pas vreemdgaan is. Zes jongeren zijn strenger en vinden dat iemand stelen, knuffelen of 
zelfs veel met iemand anders flirten al een stap te ver is. Zo schrijft een andere deelneemster 
(14,2 jaar) “Zoen en seks met elkaar dat kan niet maar ook niet met elkaar knuffelen en hand 
vasthouden”. Een extra voorwaarde wat een handeling tot vreemdgaan maakt is voor sommigen 
dat de handeling stiekem gebeurd of dat de partner hierover liegt.  

In wat jongeren nog net wel vinden kunnen is wederom een hiërarchie te vinden. De meeste 
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jongeren (n=14) vinden dat iemand anders aanraken, bijvoorbeeld in de vorm van een knuffel, 
een hand geven of op schoot zitten, nog net moet kunnen. Zo schrijft een van de deelneemsters 
(20,3 jaar) “Een knuffel, met een ander dansen, etc”. Zeven van de 37 jongeren vinden dat ook 
een kus op de wang ook nog mag, en een enkeling vind dat je mag zoenen of seks mag hebben 
zonder dat dit telt als vreemdgaan. Een van de deelneemsters (15,5 jaar) schrijft bijvoorbeeld 
“Zoenen, maar dan daarnaa wel liever uitleggen hoe en wat. Dan samen tot oplossing komen.” 
Toch vinden 13 jongeren fysiek contact te ver gaan en mag er maximaal gepraat, afgesproken of 
geflirt worden. Vier van deze jongeren zijn zelfs erg streng en vinden dat de partner alleen mag 
kijken of zelfs niets met anderen mag doen.  

Actie 

De meeste jongeren (n=22) zouden uitzoeken of het waar is dat er sprake is van vreemdgaan en 
er dan met de partner over praten. Veel jongeren (n=8) maken het uit als het waar blijkt te zijn. 
Een aantal (n=5) zullen boos zijn, maar anderen (n=5) wachten af of geloven het gewoon niet. 
Een enkeling zal het meteen vergeven. Een van de deelneemsters (13,9 jaar) beschrijft een serie 
van reacties: “Eerst zou ik het niet geloven en boos worden. Daarna met hem gaan praten over hoe 
het zit.” 

De meeste jongeren (n=25) denken dat “Rustig blijven en praten.” (deelnemer, 17,3 jaar) de 
beste manier van reageren is. Een aantal jongeren (n=9) vinden dat boos worden en zelfs slaan 
de beste reactie is. Zes jongeren maken het meteen uit. Veel jongeren zijn het erover eens dat je 
het niet moet ontkennen (n=11) of iemand zomaar moet vergeven (n=5). Er moet echter ook 
niet te impulsief gehandeld worden door het meteen uit te maken (n=6) of door agressief te 
worden (n=9). De ander zwart maken (n=4) of zelf vreemdgaan (n=2) is ook “not-done”. Een van 
de deelneemsters (13,9 jaar) vind “Hem meteen voor alles uitschelden, en zelf ook vreemdgaan.” 
de slechtste reactie.  

Real-life situatie 

Gelukkig hebben slechts vier jongeren een dergelijke situatie meegemaakt. Bij twee jongeren 
ging het om een relatie die nog niet officieel was. Twee jongeren praatten erover, een ander 
werd vooral boos. In twee gevallen is het uit gegaan.  

Scenario II: Vreemdgaan: Deelnemer 

Stel je eens voor: 

Jij hebt verkering. Tijdens een avondje uit ontmoet je een heel leuk (ander!) iemand. 
Voor je het weet ben je al verder gegaan, dan je eigenlijk wilde... 
 
Actie (SDDS-model: representatie, normen en waarden, tools (hoofdstuk 2, sectie 2.1.2) 
 1. Vraag: Zou jij het vertellen aan je vriend(in)? (wat je ook hebt gedaan met die ander) Let
 op: deze vraag gaat over wat jij denkt dat je écht zou doen in deze situatie 
 2. Vraag: Waarom zou je het wel of niet vertellen? En zou je alles vertellen? 
 3. Vraag: Zou jij het willen weten als je vriend(in) vreemd zou zijn gegaan? 
 4. Real-life gebeurtenis (SDDS-model: tools , emotionele transactionele iteratieve
 evaluaties, transactionele interactieve interacties, doel (hoofdstuk 2, sectie 2.1.2) 
 Vraag: Heb jij weleens zo'n situatie (zoals scenario 2) in het echt meegemaakt? Zo ja,
 beschrijf dan eens hoe dat precies ging... En daarbij... heb jij het verteld? 

Actie  

De meeste jongeren (n=22) vertellen de waarheid wanneer ze zijn vreemdgegaan. Een aantal 
(n=5) laat het van de situatie afhangen en acht van de 37 jongeren vertellen het niet. De 
voornaamste reden (n=16) om het wel te vertellen is uit eerlijkheid, vaak in de hoop dat de 
ander er ook eerlijk over zou zijn. Daarnaast is het waarschijnlijk beter voor de relatie (n=5) en 
hoort de partner het dan niet van iemand anders (n=4). Een van de deelneemsters (14,6 jaar) 
schrijft bijvoorbeeld “Net wat er is gebeurd maar als het echt te ver ging ja denk het wel, ik heb 
ook graag dat hij eerlijk tegen mij is vindt ik ook dat ik dat tegen hem moet zijn”. De meest 
gegeven reden om het niet te vertellen is om de angst dat de relatie verbroken wordt (n=4). Een 
deelnemer (16,4) schrijft dat hij het niet zou vertellen “Omdat de kans dan groot is dat het niks 
meer tussen ons twee wordt”. Bijna alle jongeren (n=32) willen het wel weten als de partner 
vreemd zou gaan.  
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Real-life situatie 

Slechts één van de jongeren zegt ooit vreemd gegaan te zijn. De relatie was niet spannend meer 
en na het opbiechten gingen zij uit elkaar. In De Graaf (2012) staat dat 6 tot 8 procent van de 
jongeren vreemd gingen tijdens hun laatste relatie of dat hun laatste sekspartner zelf iemand 
was die vreemd ging.  

 

5.4 Samenvatting en Conclusie 

In dit hoofdstuk bespreken we de seksualiteit bij jongeren in de context van relaties 
met anderen. Het kan hier gaan om de kortetermijn van de handeling (bv tijdens een 
avondje stappen), of de langetermijn van een verkering of relatie (zie hoofdstuk 2 
sectie 2.1.2 en sectie 2.2.2). Aan de hand van het RelatieStappen-model (zie figuur 5.1) 
zijn de zogenaamde ‘relatiestaten’ in kaart gebracht, waarbij de vraag naar het verloop 
van de zogenaamde liefdesstappen centraal staat. De RelatieStappen zijn 
achtereenvolgens Geen Interesse, Fascinatie (voor een bepaald persoon), Toenadering 
(tot een bepaald persoon), Relatie (een liefdesrelatie die in principe een fysieke 
seksuele relatie inhoudt, dan wel beperkt is tot een fysieke seksuele relatie), en 
tenslotte de categorie Uit (het ophouden van een relatie) wat gepaard kan gaan met 
liefdesverdriet (zie hoofdstuk 4). Over het verloop van de tijd is vanuit elke 
handelingscategorie een overgang of transitie naar één of meerdere andere 
handelingscategorieen mogelijk. Het model is in principe cyclisch: als een relatie Uit is, 
kan een volgende ontstaan, en dit proces kan zich wederom op de korte dan wel 
langetermijn tijdschaal afspelen: een relatief langere tijdschaal van weken, maanden 
of jaren, of de korte termijn tijdschaal van het handelen in een bepaalde context. 

Geen interesse 

Het valt op dat relatief weinig jongeren zich in deze RelatieStaat bevinden: Van de 
2022 jongeren is 9% van de jongens (n=84) en 6% van de meisjes (n=62) nooit 
verliefd geweest en heeft nog nooit verkering gehad. Deze groep is relatief jong 
(gemiddelde leeftijd 13,6 jaar, sd=2,5). Aan de Loess-curve is naarmate de jongeren 
ouder worden een snelle afname te zien voor zowel de jongens als de meisjes. Wat 
opvalt is dat tussen de 13 en 15 jaar het aantal meisjes dat ‘geen interesse’ heeft even 
lijkt toe te nemen. Dit is conform de resultaten die wij vonden in hoofdstuk 4, waaruit 
bleek dat rond de leeftijd van 13 jaar het concept ‘relatie’ voor jongeren een andere en 
meer volwassen betekenis krijgt.  

Fascinatie 

De meeste jongeren zijn weleens verliefd geweest (zie hoofdstuk 4: jongens=89%; 
meisjes=92%). Hierbij spelen verschillende aspecten een rol, welke in de vorm van 
Scenario’s aan de jongeren zijn voorgelegd. Het gaat hierbij om seksuele voorkeur en 
uiterlijk. Een klein aantal deelnemers (18) heeft een scenario ingevuld rond de vraag 
hoe zij zouden reageren als zou blijken dat hun beste vriend(in) homoseksueel is. Alle 
18 deelnemers zijn van Nederlands afkomst en heteroseksueel. De gemiddelde leeftijd 
van de jongeren is 16,0 jaar. Bij het nieuws dat hun vriend(in) homoseksueel is blijven 
de meeste jongeren er nuchter en normaal onder (n=5) en reageren positief (n=13) 
door hun vriend(in) te accepteren, te steunen en erover te praten. Er lijken geen 
verschillen te zijn tussen de reacties van de mannelijke en vrouwelijke deelnemers of 
tussen de gelovige en niet gelovige deelnemers. Overigens blijkt dat van alle 
respondenten 5.3% aangeeft homoseksueel te zijn of een homoseksuele voorkeur te 



 

154 

hebben. 

Voor wat betreft uiterlijk is aan de jongeren gevraagd hoe zij hun eigen uiterlijk 
waarderen. Er waren 43 proefpersonen, waarvan 36 meisjes en 7 jongens, die de 
vragenlijst over uiterlijk invulden. Alle jongeren waren van Nederlands afkomst en 
waren heteroseksueel. De jongeren beoordeelden hun gezicht met een 7,0, waarbij de 
jongens gemiddeld een hogere beoordeling (7,3; SD=0,5) aan zichzelf gaven dan de 
meisjes. De reacties op wat jongeren het mooist aan hun lichaam vinden lopen erg 
uiteen. Over de minder mooie lichaamsdelen waren de jongeren het vaker eens. Vaak 
werden de benen en heupen genoemd en was men ontevreden over de buik (n=13). 
Jongens zijn wederom positiever dan meisjes; 7,3 (SD=0,7) tegenover 6,2 (SD=1,7). De 
beoordeling van het eigen uiterlijk is dus redelijk positief en vertoont een duidelijk 
sekseverschil. 

Daarnaast is gevraagd hoe jongeren het uiterlijk van de ideale partner zouden wensen. 
In totaal vulden 94 jongeren (31 jongens, 63 meisjes) van gemiddeld 16,5 jaar de 
vragen in. Het grootste deel van de jongeren was van Nederlands afkomst. De ideale 
vrouw wordt het vaakst omschreven met lang, blond haar en een gave huid. Ze is 
kleiner of even lang dan de man, met een mooi postuur of specifiek slank en mag 
zowel blank als getint zijn. De ideale mannelijke partner sport, doet regelmatig sociale 
activiteiten met bijvoorbeeld vrienden, en spendeert ook veel tijd met zijn partner. 
Qua karaktereigenschappen werden lief, humor, aardig en behulpzaam het meest 
genoemd. De mannen kregen gemiddeld 1,9 omschrijvingen waar de vrouwen er 1,3 
kregen. Het overgrote deel van de deelnemers wil een partner die net als zij in de 
toekomst wil samenwonen in een mooi huis om vervolgens te trouwen en kinderen te 
krijgen. 

Toenadering 

Om informatie te krijgen over hoe jongeren potentieel-seksuele partners benaderen in 
de fase van Toenadering zijn meerdere scenario’s afgenomen, die verschillende 
aspecten van het toenaderingsproces omvatten. Er is gevraagd naar hoe jongeren 
toenadering zouden zoeken tot iemand die zij zelf heel leuk vinden, en hoe iemand die 
de anders die de jongere in kwestie heel leuk vindt, de jongere zou benaderen. 
Daarnaast is aandacht geschonken aan toenadering waarbij de liefde of 
aantrekkingskracht niet wederzijds is. Tenslotte is gekeken naar toenadering in het 
geval van ‘ongepaste’ liefde of aantrekkingskracht, bv wanneer de deelnemer verliefd 
is op de partner van een beste vriend(in).  

In totaal vulden 113 deelnemers (35 jongens, 78 meisjes) van gemiddeld 15,3 jaar het 
scenario over toenadering in. De jongeren deden VMBO (n=25), HAVO (n=34) of VWO 
of gymnasium (n=33). Alle jongeren waren van Nederlandse afkomst. Sommige 
jongeren blijven op afstand en lopen voorbij, anderen maken oogcontact of glimlachen 
om contact te krijgen. Benaderen, groeten en een praatje maken werden beschouwd 
als de beste manieren om contact te krijgen. Daarnaast geven jongeren aan dat je wel 
moet opvallen en een goede indruk moet maken door interessante vragen te stellen, 
een compliment te geven of een grap te maken. Jongeren vinden over het algemeen 
dat je zoiets tactvol moet aanpakken. De meeste jongeren hebben zoiets nog niet 
meegemaakt (n=85). Wat opvalt is dat de jongeren die wel een dergelijke situatie 
hebben meegemaakt (n=28) meestal niets durven doen. 

In het volgende scenario was de situatie omgedraaid en nu stapt er een leuk persoon 
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op de deelnemer af bij een bushokje. Het beste wat die persoon kan doen volgens de 
jongeren is groeten en een praatje maken waarbij interesse tonen en humor 
belangrijk zijn. Complimenten maken, flirten en glimlachen worden op prijs gesteld. 
Jongeren zouden afknappen op gedrag waarbij de ander hen zou negeren, onaardig 
zou doen of te veel zou opscheppen of arrogant zou zijn. Vooral de meisjes haken af bij 
opschepperig gedrag. Ook flirten met en te veel praten over anderen (n=15) wordt 
niet gewaardeerd. 

Er waren 48 jongeren waarvan 9 jongens en 39 meisjes, die het scenario voor niet 
wederzijdse liefde invulden. De gemiddelde leeftijd was 14,8. De meeste jongeren 
deden VMBO (n=19), VWO/gymnasium (n=10) of HAVO (n=9). Alle jongeren waren 
Nederlands en heteroseksueel. Op de vraag hoe zij ermee om zouden gaan wanneer 
iemand die zij heel erg leuk vinden niet verliefd op hen is, zeggen de meeste jongeren 
dat zij zouden proberen over die ander heen te komen en dat zij de afwijzing zouden 
accepteren. Veel jongeren zouden zich rot en ellendig voelen, en verdrietig of 
teleurgesteld zijn. Ongeveer een derde van de jongeren had zoiets al meegemaakt, 
waarbij werd gerapporteerd dat anderen daarbij soms erg gemeen reageerden. 

Aan de jongeren is ook gevraagd wat ze zouden doen als iemand hen heel erg leuk 
vond maar zij niet geïnteresseerd zouden zijn. Ongeveer de helft zouden die persoon 
vertellen dat zij niet hetzelfde voelden en zouden de ander afwijzen. Het is daarbij 
volgens de jongeren wel belangrijk dat je eerlijk en tactvol bent. Andere manieren om 
de situatie op te lossen zijn afstand te nemen door minder of niet met die persoon om 
te gaan, en de gevoelens of de ander helemaal te negeren. Veel jongeren voelen zich 
schuldig, hebben medelijden of voelen zich raar. Ongeveer de helft van de 
ondervraagde jongeren had iets dergelijks meegemaakt.  

Tenslotte is gevraagd naar wat jongeren zouden op het punt van toenadering zoeken 
doen in geval van ongepaste liefdes, zoals verliefd worden op de vriend(in) van je 
beste vriend(in). In totaal vulden 78 jongeren (23 jongens en 55 meisjes) het scenario 
in. Gemiddeld waren de jongeren 16,2 jaar De meeste jongeren hadden een MBO 
(n=25) of een VMBO opleiding (n=20) en het grootste deel van de jongeren was 
Nederlands (n=68). Veel jongeren waren niet gelovig (n=35) of ‘een beetje’ 
protestants (n=17). 3 jongeren gaven aan homoseksueel te zijn. De meeste jongeren 
zouden het in ieder geval vertellen aan hun vriend vaker liever de vriendschap 
behouden. Veel jongeren zouden absoluut niet vreemdgaan of de liefde proberen af te 
pakken. De meeste jongeren hebben het beschreven scenario nog niet meegemaakt. 

Fysieke Relatie 

Wanneer een toenaderingspoging is gelukt kan dit leiden tot fysieke, seksuele 
handelingen al dan niet in het kader van een romantische relatie.  
 
Voor wat betreft fysieke ervaring is er gekeken naar wat de deelnemers hadden 
gedaan (‘Heb jij weleens…’) en met hoeveel personen zij dit hadden gedaan.  
De fysieke vragen betroffen ‘Tongzoenen’; ‘Strelen boven de kleren’; ‘Strelen onder de 
kleren’ en ‘Verder gaan…’. De frequentie waarmee deze fysieke handelingen door 
jongeren worden verricht heeft de vorm van een klassieke S-vormige curve. In het 
algemeen lopen de jongens enigszins voor op de meisjes tijdens de eerste fase van de 
ontwikkeling (tussen 9 en 14 jaar), daarna lopen de meisjes enigszins voor op de 
jongens. Bij tongzoenen ligt de 10% grens rond 12 jaar, de 90% grens ligt voor de 
meisjes rond 18 jaar en voor de jongens rond 20. Bij strelen boven en onder de kleren 
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ligt de 10% grens rond 13.5 jaar, de 90% grens ligt rond de 20 jaar. Voor verder gaan 
ligt de 10% grens op 14 jaar, de 90% grens ligt op 20.5 voor de vrouwen en na 22 voor 
de mannen. Dit ‘verder gaan’ ging van manuele seks (vingeren en aftrekken) tot 
geslachtsgemeenschap. Met name de jongens gebruiken hiervoor meer kleurrijke 
omschrijvingen Hoewel de meisjes ook termen als ‘neuken’, ‘seks’ en ‘rukken’ 
gebruikten kwamen in hun uitleg ook dikwijls omschrijvingen voor als ‘elkaar 
verwennen’ en de ‘liefde bedrijven’. Voor wat betreft het aantal partners waarmee de 
fysieke handelingen zijn verricht laat de frequentiecurve een typische, zeer scheve 
verdeling zien. Voor de grote meerderheid geldt dat zij de handelingen met 1 of 2 
partners hebben verricht, maar sommigen hebben tot 20 (tongzoenen) of 10 (overige 
fysieke handelingen) verschillende partners gehad waarmee zij deze fysieke 
handelingen uitvoerenden. 
 
Op basis van de mate van ervaring met fysieke seksuele handelingen konden de 
deelnemers in drie clusters worden ingedeeld: (1) Onervaren, (2) Ervaren en (3) Heel 
Ervaren. Qua frequentie neemt het aantal jongeren in de eerste categorie af met de 
leeftijd in de vorm van een S-vormige dalingscurve, het aantal jongeren in het tweede 
cluster piekt rond de leeftijd van 15 jaar, het aantal in het derde cluster neemt toe in 
de vorm van een S-vormige stijgingscurve. In het cluster Heel Ervaren vallen 
significant meer meisjes dan jongens.  
 
Aan de jongeren is gevraagd hoe zij de fysieke handelingen emotioneel ervaren. 
Zoenen werd meestal (83%) positief beoordeeld, met een enkele keer negatieve en 
ambivalente reacties. Ook voor de beoordeling van strelen boven en onder de kleren 
en verder gaan werden meestal positieve reacties gegeven, met een klein aantal 
negatieve en ambivalente gevoelens. De antwoorden naar de vraag over emoties 
gerelateerd aan ‘Verder Gaan’ zijn echter uitgebreider dan die bij de andere 
categorieën.  
 
Fysieke gedragingen kunnen ook leiden tot minder aangename gebeurtenissen zoals 
het ongewenst zwanger worden. Er waren 94 jongeren, waarvan 36 jongens en 58 
meisjes, die het scenario over de ongeplande zwangerschap van een vriendin 
invulden. De gemiddelde leeftijd van de jongeren was 16,1 jaar Het grootste deel van 
de jongeren deed een VMBO of MBO opleiding (n=71) en was van Nederlandse 
afkomst (n=66). De steekproef bestond verder uit 37 niet gelovige, 21 protestantse, 12 
islamitische en 10 katholieke deelnemers. De meeste reacties zijn positief en een groot 
deel (n=33) van de deelnemers zou de vriendin steunen door te luisteren, te helpen en 
een oplossing proberen te vinden. Veel van de jongeren zouden verbaasd of 
geschrokken zijn. Een aantal jongeren geeft het advies te praten met de ouders (n=11) 
en een enkeling (n=5) zou de vriendin sterk aanraden het te houden dan wel abortus 
te plegen. Ten slotte reageren er een aantal jongeren (n=15) op een vrij negatieve 
manier door boos te worden, teleurgesteld te zijn of de vriendin verwijten te maken. 
De meeste jongeren zijn het er over eens dat boos worden (n=42), het meisje de les 
lezen (n=12) en hulp weigeren (n=10) niet de goede manier is om met de situatie om 
te gaan. 

Romantische relatie 

Een fysieke seksuele relatie is meestal gekoppeld aan een Romantische of 
liefdesrelatie met een partner.  
 
Van de 1611 deelnemers (80%) die weleens verkering hebben gehad hadden 32% op 
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het moment van de vragenlijst een relatie. Het aantal jongens dat een relatie hebben 
gehad blijft stabiel (rond 20%) tot de leeftijd van 16, en neem dan toe, tot ongeveer de 
helft rond de leeftijd van 21 jaar. Bij de meisjes neemt het aantal af tussen 9 en 13 jaar 
en stijgt dan, tot meer dan 80% rond de leeftijd van 21 jaar. De curve laat duidelijk 
zien dat jongens en meisjes een verschillend, en met de leeftijd veranderend (meisjes) 
begrip ‘relatie’ hanteren. Qua duur van de relatie(s) konden drie clusters worden 
onderscheiden: Onervaren; Langdurig en Frequent. Wat betreft de kwaliteit van de 
relatie konden vier clusters worden onderscheiden: (1) de Conflict relatie met relatief 
veel ruzie en meningsverschillen, weinig commitment en geen vertrouwensband; (2) 
de Fun-relatie waarin de deelnemers weinig conflicten maar veel lol met elkaar 
hebben en waarin de deelnemers het ‘cool’ vinden om verkering te hebben; (3) een 
Vrijblijvende relatie waarbij er relatief veel onzekerheid heerst bij de deelnemers en 
(4) de Liefdevolle relatie waarbij vertrouwen een grote rol speelt. In de laatste 
categorie konden veruit de meeste deelnemers in worden onderverdeeld 

Uit 

De laatste stap in het RelatieStappen-model is dat de relatie kan uit gaan. Eén van de 
reden is dat de ander vreemdgaat of dat de jongere zelf met een ander gaat. Dit 
scenario is onderzocht bij 37 jongeren (8 jongens, 29 meisjes). Alle 37 jongeren waren 
Nederlands en heteroseksueel. De meeste jongeren vinden dat je vreemdgaat op het 
moment dat je met iemand anders zoent, zeker als de handeling stiekem gebeurt of als 
de partner hierover liegt. Er mag maximaal gepraat, afgesproken of geflirt worden. De 
meeste jongeren zouden uitzoeken of het waar is dat er sprake is van vreemdgaan. De 
meeste jongeren denken dat rustig blijven en praten de beste manier van reageren. De 
meeste jongeren zouden de waarheid vertellen aan hun partner als ze zelf zijn 
vreemdgegaan, waarbij eerlijkheid vooral op prijs wordt gesteld. Slechts één van de 
jongeren geeft toe ooit vreemd gegaan te zijn. 
 
Wat opvallend is aan de resultaten in het onderzoek is dat alleen de percentages van 
de fysieke handeling tongzoenen overeen lijken te komen met de uitkomsten van De 
Graaf, et al. (2012). Voor de overige seksuele handelingen scoorden de jongeren in dit 
onderzoek lager: in vergelijking met de uitkomsten van De Graaf hadden de 
deelnemers in het huidige onderzoek minder ervaring met verdergaande vormen van 
fysieke seksuele handelingen dan de jongeren die aan het grootschalige onderzoek 
deelname van De Graaf en collega’s in 2012. Daarbij komt dat wanneer de jongeren 
ervaringen hadden met fysieke handelingen, de jongeren deze handeling vaak maar 
bij een enkeling hadden uitgevoerd. Wanneer alleen wordt gevraagd naar het wel of 
niet uitvoeren van een bepaalde fysieke handeling kan er een vertekend beeld 
optreden wat betreft de fysieke ervarenheid van adolescenten. Ze mogen dan wel 
zoenen, strelen en verder gaan op seksueel gebied, maar in de meeste gevallen hebben 
deze handelingen maar bij één persoon plaatsgevonden. Een positieve uitkomst is dat 
de fysieke gedragingen voornamelijk positief werden beoordeeld.  
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Deel I Conclusie seksualiteit in perspectief 

Berichten in de media geven vaak aanleiding tot het vermoeden dat jongeren veel met 
seksualiteit bezig zijn. Ook onderzoek richt zich regelmatig op onderwerpen die te 
maken hebben met seksualiteit van jongeren, vaak met een fysieke en negatieve 
invalshoek. Ouders zijn echter over het algemeen van mening dat hun kinderen op een 
andere manier en in mindere mate met seksualiteit bezig zijn dan in de media en 
onderzoek naar voren komt.  
 
Uit hoofdstuk 4 kunnen we uit de gesloten vragen opmaken dat al vanaf jonge leeftijd 
veel jongeren bezig zijn met onderwerpen zoals verliefdheid en verkering en dat een 
groot deel van hen al eens getongzoend heeft. De tijdseriële grafieken die we in dit 
onderzoek laten zien geven aan dat de frequenties waarmee onderwerpen als 
verliefdheid, verkering en fysieke aspecten van seksualiteit bij jongeren voorkomen 
vaak een S-vormig ontwikkelingsverloop laten zien, dat wil zeggen een proces waarbij, 
op verschillende leeftijden, sprake is van een versnelling in het aantal jongeren dat 
deze aspecten van seksualiteit beleeft. Globaal komen deze resultaten overeen met het 
onderzoek van De Graaf et al. (2012). Afgaande op deze percentages lijkt het erop dat 
jongeren inderdaad veel met seksualiteit bezig zijn.  
 
De open vraag ‘Wat is voor jou op dit moment heel belangrijk?’ (op het punt van 
seksualiteit en relaties) geeft echter een ander beeld. Slechts 17% van de jongeren 
geeft aan dat hun relatie belangrijk is, dat verliefdheid hen bezighoudt of dat liefde 
belangrijk is, en daarbij worden relatief weinig fysieke seksuele handelingen 
genoemd. Ook de antwoorden op de (deels open) vragen naar de fysieke seksuele 
ontwikkeling, zoals we die in hoofdstuk 5 hebben besproken, geven een 
genuanceerder, en in zekere zin minder extreem, beeld van op wat voor manier 
jongeren bezig zijn met seksualiteit. 
 
Wat opvalt is dat er een discrepantie is tussen de percentages die voortkomen uit de 
gesloten vragen en het aantal aan seksualiteit gerelateerde antwoorden uit de open 
vragen. Zo’n 90 procent van de jongeren is bijvoorbeeld verliefd geweest, maar slechts 
46 jongeren (2%) vermelden verliefdheid in de open vraag over wat voor hen 
belangrijk is op het moment dat deze vraag wordt gesteld (hoofdstuk 4). Hetzelfde 
geldt voor relaties: zo’n 70% geeft aan een relatie te hebben gehad maar 243 van de 
2024 jongeren (12%) vinden hun huidige relatie belangrijk genoeg om hiervan 
melding te maken bij de open vraag (hoofdstuk 4), dit terwijl op het moment van de 
testafname 32% van de jongeren een relatie had (hoofdstuk 5). Wat betreft fysieke 
handelingen blijven de antwoorden in de open vraag ook grotendeels uit, terwijl in De 
Graaf et al. (2012) naar voren komt dat jongeren met toenemende leeftijd steeds meer 
fysieke seksuele handelingen verrichten. Hoofdstuk 5 laat zien dat wanneer jongeren 
seksueel fysiek actief zijn dit op een kleinere schaal gebeurt dan eerder onderzoek 
doet vermoeden. Of, beter gezegd, jongeren noemen fysieke seksuele activiteiten 
minder vaak als iets dat hen op een bepaald moment bezighoudt, dan uit vragenlijst-
gebaseerd onderzoek zou kunnen worden verwacht. 
 
Dat wil zeggen, aan de ene kant lijken onderwerpen die met seksualiteit te maken 
hebben belangrijk te zijn voor jongeren (dat leiden we af uit hun antwoorden op de 
gesloten vragen). Aan de andere kant blijkt dat, wanneer ze niet gestuurd worden in 
hun antwoordopties, de jongeren seksgerelateerde onderwerpen relatief weinig 
benoemen als zijnde van direct belang. Seksualiteit speelt dus waarschijnlijk een 
kleinere rol in het dagelijks leven van jongeren dan vaak wordt aangenomen, zeker in 
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vergelijking met andere belangrijke onderwerpen zoals personen (vrienden en 
familie) en dagbesteding (hobby’s en school). Het idee dat jongeren veel met 
seksualiteit bezig zijn moet dan ook in de context van hun totale handelen worden 
gezien, dat wil zeggen in de context van hun belangen en hun evaluaties van de mate 
waarin hun belangen in het dagelijkse leven worden gerealiseerd. De rol die 
seksualiteit speelt in het dagelijks leven van adolescenten neemt met de leeftijd 
duidelijk toe, maar die toename geldt evenzeer voor allerlei andere onderwerpen die 
jongeren belangrijk vinden. Daarnaast zijn het vooral de relationele en emotionele 
aspecten van seksualiteit die de jongeren bezig houden, en niet de fysieke handelingen 
op zich. Hierin geven, naar onze mening, de media en veel tot nu toe gepubliceerd 
onderzoek een vertekend beeld. Het feit dat jongeren bezig zijn met relaties en 
verliefdheid pleit voor een brede definitie van seksualiteit en voor meer onderzoek 
naar de context waarin seksualiteit zich ontwikkelt. De achterliggende reden dat de 
seksueel fysieke component voor jongeren minder direct van belang lijkt dan de 
relationele en sociaal-actieve component zou wel eens kunnen liggen in het feit dat 
fysieke seksualiteit – althans in de West-Europese context – een cultureel en moreel 
geaccepteerd onderdeel van hun relaties met anderen is. Zij hoeven in die zin de 
fysiek-seksuele component van hun relaties met leeftijdsgenoten minder te bevechten 
dan in andere tijden of culturen het geval was of is. Door dit meer vanzelfsprekende 
karakter verliest de fysiek-seksuele component van hun relaties in zekere zin de 
urgentie die deze zou hebben als er sprake zou zijn van belemmeringen bij het 
realiseren van deze concern. 
 
De open antwoordmogelijkheid gaf veel meer verschillende soorten antwoorden dan 
de gesloten opties konden bieden. Ook was het aantal antwoorden erg scheef verdeeld 
over de opties. De open optie werd dan ook in een derde van de gevallen gebruikt. 
Daarom kan geconcludeerd worden dat de gesloten antwoordopties eigenlijk te 
sturend waren en geen goede afspiegeling van de werkelijke variatie vormden. Het 
gebruik van de open antwoordoptie gaf veel nieuwe informatie waardoor uiteindelijk 
een beter inzicht werd verkregen in de verschillende criteria die jongeren hanteren 
als ze het hebben over ‘verkering hebben’. Dit is iets wat in gedachten moet worden 
gehouden bij het interpreteren van de resultaten van de gesloten vragen. De 
antwoorden op de open vragen bieden nieuwe inzichten in de belevingswereld van de 
jongeren. Deze manier van vraagstelling is daarom, zeker bij exploratief onderzoek 
van grote waarde. Ons onderzoek heeft naar onze mening laten zien dat open 
antwoorden, zelfs bij een grote groep respondenten, goed systematisch te verwerken 
zijn en een rijkdom aan in principe verder toetsbare conclusies opleveren. 
 
Het lijkt er dus op dat de jongeren graag zelf willen vertellen wat ze denken en voelen. 
Hoewel de jongeren soms een gesloten antwoord optie kunnen aanklikken kiezen zij 
toch vaak voor de open variant waarbij zij hun verhaal kwijt kunnen (bijvoorbeeld: 
van alle jongeren beschreef 22% in de open antwoord optie dat het hebben verkering 
berust op ‘een afspraak’, terwijl dit antwoord in principe viel onder de derde gesloten 
antwoordcategorie). Dat deelnemers graag voor de open antwoord optie gaan werd 
ook gevonden in eerder onderzoek (Boelhouwer, 2013). Dit pleit wederom voor het 
gebruik van een open vraagstelling. Het kan het invullen van de vragenlijst prettiger 
maken voor de deelnemers en ze zullen zich meer betrokken voelen bij het invullen 
waardoor de validiteit van de antwoorden verbetert. Jongeren denken mogelijk meer 
na over hun antwoord als ze deze zelf moeten verwoorden, en ze lijken zonder meer 
bereid extra moeite te doen om hun eigen antwoorden en meningen op te schrijven. 
Zeker wanneer jongeren voor een langere tijd gevolgd worden zou het gebruik van 
open vraagstelling kunnen voorkomen dat het invullen een automatisme wordt. De 
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manier waarop de vragen gesteld worden heeft dus duidelijk effect op de responses 
van de deelnemers. 
 
Ons onderzoek geeft duidelijk aan dat de definities van seksgerelateerde 
onderwerpen verschuiven over de leeftijd. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de tijdelijke 
teruggang in het aantal jongeren dat zegt ooit eens een keer verliefd te zijn geweest. 
Een dergelijke teruggang is alleen maar te verklaren als jongeren vanaf een bepaalde 
leeftijd een andere, en waarschijnlijk realistischer, definitie van verliefdheid gaan 
ontwikkelen, waarbij relaties en ervaringen die ze op jongere leeftijd als verliefdheid 
zouden hebben gekenschetst, niet langer meer onder deze categorie worden gevat. 
Ook dit resultaat is verkregen met behulp van een open vraagstelling. Met deze 
betekenisverschuivingen dient uitdrukkelijk rekening te worden gehouden bij de 
interpretatie van onderzoeksresultaten. Onderzoek dat onvoldoende rekening houdt 
met de betekenisverschuiving van verschillende ‘seksuele’ termen loopt het risico te 
leiden tot een overschatting wat betreft de seksuele belangstelling en seksueel gedrag 
van jongeren.  
 
Het aantal jongeren per leeftijdscategorie was niet gelijk verdeeld. Zo waren er erg 
weinig deelnemers rond de 10 en rond de 22 jaar oud en waren er juist veel jongeren 
tussen 13 en 17 jaar. Dit kan een effect hebben gehad op de resultaten. Uitspraken 
over jongeren aan beide uitersten van de leeftijdsschaal zijn wellicht minder 
betrouwbaar. Met behulp van de Loess-transformatie is geprobeerd hiervoor te 
corrigeren. In alle grafieken is gebruik gemaakt van de Loess techniek om de data met 
behulp van een continue lijn die echter wel de plaatselijke pieken en dalen weergeeft. 
Met name tussen de leeftijd van ongeveer 14 en 17 komen dergelijke pieken en dalen 
vaak voor. Deze bevinding is consistent met het algemene beeld van de adolescentie 
als een turbulente tijd (Kroger, 2007). Tijdens de adolescentie verandert er veel voor 
jongeren. Niet alleen hun lichaam en brein ondergaan diverse groeispurts, maar ook 
de mentale processen en de omgeving veranderen. Denk bijvoorbeeld aan de transitie 
van basisschool naar middelbaar en vervolgens beroepsonderwijs. Niet alle jongeren 
doorlopen op hetzelfde moment dezelfde veranderingen en de verschillen die 
gevonden zijn in de resultaten kunnen het gevolg zijn van individuele verschillen in de 
timing van fysieke, sociale en educatieve processen tijdens de adolescentie. 
 
Samenvattend, als we onze resultaten bekijken vanuit een actie- of agent-perspectief 
blijkt dat seksualiteit slechts één van de vele belangen, doelen of concerns is die 
jongeren in een dagelijkse handelen proberen te realiseren. De seksualiteitsconcern is 
duidelijk ingebed in de bredere concern van relaties met anderen, meer specifiek 
leeftijdsgenoten. Dit is een voor jongeren zeer belangrijke concern, die verschillende 
vormen aanneemt, van relaties met klasgenoten over relaties met vrienden tot 
romantische of liefdesrelaties. De fysieke aspecten van dit laatste soort relaties lijken 
voor de grote meerderheid van de jongeren een vanzelfsprekend onderdeel van deze 
relaties te zijn en er is over de leeftijd sprake van een stapsgewijze intensivering van 
dit type relaties. Wat jongeren bezighoudt is eerder een ex dan seks.... 
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Deel II. Inleiding seksualiteit over tijd in de dagelijkse context 
 
Om de seksuele ontwikkeling van kinderen en adolescenten (zoals deze plaatsvindt in 
de vorm van dagelijkse activiteiten en emoties) te onderzoeken zijn 
standaardmeetinstrumenten als vragenlijsten minder geschikt. Bij dergelijke 
standaardinstrumenten is de tijdspanne waarover wordt ondervraagd te lang en de is 
de herinnering aan alle concrete gebeurtenissen waarschijnlijk grotendeels 
verdwenen. Daardoor blijft er bij de ondervraagde hoogstens een soort globaal beeld 
van de gebeurtenissen over. Ook de interviewmethode, waarbij een jongere wordt 
geïnterviewd over seksgerelateerde onderwerpen in het verleden lost dit probleem 
niet op. Wat nodig is, is een methode die gedurende lange tijd en op zeer regelmatige 
tijdstippen, het liefst onmiddellijk nadat een seksgerelateerde gebeurtenis (in de 
brede zin van het woord) heeft plaatsgevonden, de reactie van de jongeren registreert. 
In ons onderzoek hebben we daarom gekozen voor een digitale dagboekmethode 
waarbij de deelnemers per gebeurtenis hun gevoelens en reacties konden 
rapporteren.  
 
Bolger, Davis en Rafaeli (2003) beschrijven de dagboekmethode als “capturing life as 
it is lived”. Met deze poëtische omschrijving geven zij één van de grootste voordelen 
van de dagboekmethode weer. In tegenstelling tot de meer gebruikelijke 
onderzoeksmethoden kan met behulp van dagboeken het begrip seksualiteit 
onderzocht worden in een natuurlijke context, waarin seksueel gerelateerde 
gebeurtenissen en gedachten spontaan voortvloeien uit interacties van alledag. Met 
behulp van dagboeken kan gedetailleerde informatie worden verkregen over 
persoonlijke ervaringen, emoties en gedragingen tijdens specifieke waargebeurde 
situaties (zie o.a. Laurenceau & Bolger, 2005; Papp, Goeke-Morey & Cummings, 2007; 
Välimäki, Vehvilaïnen-Julkunen & Pietilä, 2007). Een tweede voordeel is dat een 
dagboek in kan gaan op één specifieke situatie die net heeft plaatsgevonden, waardoor 
er op handelingsniveau inzicht wordt verkregen in het daadwerkelijke gedrag van 
jongeren (Lichtwarck-Aschoff et al., 2008). Tot slot is de dagboekmethode in mindere 
mate afhankelijk van het geheugen van de deelnemers (en alle vertekeningen die 
daarin kunnen ontstaan), aangezien er verslag wordt gedaan van de specifieke 
gebeurtenis wanneer deze nog vers in het geheugen ligt (Nishina & Juvonen, 2005).  
 
Ondanks de aanzienlijke voordelen van de dagboekmethode dragen Bolger en 
collega’s (2003) ook enkele nadelen aan. Zo benadrukken de onderzoekers dat de 
deelnemers die het dagboek bijhouden veelal een uitvoerige trainingssessie moeten 
ondergaan om het dagboekprotocol volledig te begrijpen. Bovendien vergt het 
herhaaldelijk invullen van een dagboek een behoorlijke toewijding van de deelnemers 
en moeten zij zich veilig genoeg voelen om hun dagelijkse belevenissen op te schrijven 
over een delicaat onderwerp als seksualiteit. Verder brengen de onderzoekers als 
nadeel van de dagboekmethode naar voren dat er weinig bekend is over het effect van 
het invullen van een dagboek op het verloop van de gebeurtenissen waarover wordt 
gecommuniceerd.  
 
Teneinde zoveel mogelijk van de voordelen te behouden en de nadelen zoveel 
mogelijk te vermijden hebben wij in dit onderzoek gekozen voor een digitale 
dagboekmethode. Via een digitaal en adaptief format kunnen jongeren op een 
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dagelijkse basis informatie geven over datgene wat ze, op het gebied van relaties en 
seksualiteit, heeft beziggehouden. Jongeren zijn over het algemeen gewend om via 
digitale media te communiceren, denk bijvoorbeeld aan de sociale media. Dat doen ze 
over het algemeen met een hoge frequentie en intensiteit, in die zin dat digitale sociale 
media uitnodigen tot het communiceren van vrije persoonlijke ervaringen en 
gegevens. Door een digitaal dagboekformaat te gebruiken kunnen we gebruik maken 
van de ervaringen die jongeren met sociale media hebben en van het gemak waarmee 
ze via sociale media communiceren. 
 
Met behulp van deze digitale media hebben we jongeren gevraagd om op een 
dagelijkse basis, in maximaal zes perioden van zes weken verslag te doen van hun 
ervaringen en gevoelens op het punt van seksualiteit en relaties. De resultaten van 
deze dagboeken worden besproken hoofdstuk 6. De rode draad die door de 
dagboeken loopt heeft betrekking op de veranderingen in de relatiestaten en daaraan 
gekoppelde seksuele ontwikkelingstrajecten van jongeren. Voorbeelden van 
relatiestaten zijn dat een deelnemer aangeeft ‘Verliefd’ te zijn of dat hij een ‘Relatie’ 
heeft. De vragen die in de dagboeken zijn gesteld kunnen in het SDDS-model worden 
geplaatst onder ‘transactionele iteratieve interacties’ waarbij de actoren (de jongeren 
die de dagboek invulden) een bepaald belang (concern) of doel voor ogen hadden. Het 
doel werd (hopelijk) bereikt door de ‘tools’ (competenties, vaardigheden, gedragingen 
etc.) die de jongeren bezaten in te zetten. De persoonlijke ervaringen (micro-niveau: 
hoofdstuk 2, sectie 2.2.2) werden geëvalueerd (emotionele evaluaties). Zie hoofdstuk 
2, sectie 2.1.2. voor een uitgebreide uitleg en een schematische weergave van de 
verschillende componenten van het SDDS-model. De informatie die met de 
dagboekmethode is vergaard kon enkel worden verkregen met behulp van een open 
vraagstelling.  
 
In ons onderzoek hebben we ons vooral gericht op de dynamiek van deze staten, dat 
wil zeggen de concrete opeenvolging van deze staten over de tijd bij de individuele 
jongeren (micro-dynamisch: zie hoofdstuk 2 sectie 2.2.1 en sectie 2.2.2). Dat wil 
zeggen, we hebben niet alleen gezocht naar een soort algemeen of gemiddeld patroon 
van opeenvolgingen (macro-dynamisch: zie hoofdstuk 2 sectie 2.2.1 en sectie 2.2.2), 
maar hebben ons ook gericht op de concrete, en soms zeer variabele transities van de 
ene relatiestaat naar de andere zoals we die bij individuen kunnen waarnemen. We 
hebben geprobeerd om via de dagboeken deze transities zo gedetailleerd mogelijk in 
beeld te brengen, om op die manier een beeld te krijgen van de mogelijke fluctuaties 
en wisselingen die voor jongeren kenmerkend zijn. 
 
Om deze informatie zo goed mogelijk uit de dagboeken te halen, zijn nieuwe 
codeermethodes ontwikkeld. Deze leveren een rijkdom aan informatie, welke nog lang 
niet ten volle is geanalyseerd. Een van de producten die ons onderzoek heeft 
opgeleverd is dan ook een rijke databank aan reeds gescoorde digitale 
dagboekreeksen, welke de mogelijkheid bieden om in vervolgonderzoek verder te 
worden geanalyseerd. Waar we in hoofdstuk 6 ingaan op de algemene kenmerken 
van de dagboeken, geven we in hoofdstuk 7 een voorbeeld van hoe we met deze 
dataset verschillende vragen kunnen beantwoorden. Hoofdstuk 7 brengt namelijk het 
aspect grensoverschrijdend seksueel gedrag en weerbaarheid in de dagelijkse context 
in beeld. Grensoverschrijdendgedrag is een onderwerp dat volgens De Graaf et. al 
(2012) extra aandacht behoeft.  
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In het onderzoek van de dagboeken hebben we ons onder andere gericht op de vraag 
naar het idiosyncratische (individuele) karakter van seksuele ontwikkelingstrajecten 
in de brede zin des woords, waarbij we geprobeerd hebben om de kortetermijn 
tijdschaal van de dagelijkse gebeurtenissen en ervaringen (zie hoofdstuk 2, sectie 
2.1.2: gedragingen en interacties) te koppelen aan de langetermijn tijdschaal van 
veranderingen in relatiestaten en de daaraan gekoppelde aspecten van seksualiteit 
(zie hoofdstuk 2, sectie 2.1.2: Langetermijn veranderingen in belangen, doelen en 
middelen en sectie 2.2.4: kortetermijn versus langetermijnveranderingen in de 
context van stabiele kenmerken). Naast het idiosyncratische karakter hebben we ook 
expliciet aandacht geschonken aan de intra-individuele variabiliteit, dat wil zeggen de 
fluctuaties in relatiestaten, handelingen en gevoelens. Het is met name deze vorm van 
variabiliteit die zeer karakteristiek blijkt te zijn voor de wijze waarop bij jongeren 
relaties en seksualiteit wordt beleefd. 
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6.1 Deelnemers, vraagstelling, methode en analyse 

Om seksualiteit over tijd in de dagelijkse context in kaart te brengen zijn de 
dagboekgegevens van de jongeren onderzocht.  
 
Van de 376 jongeren die tenminste of één inventarisatievragenlijst of één 
dagboekvragenlijst hadden ingevuld (zie hoofdstuk 3) hadden 358 jongeren (134 
jongens en 224 meisjes) beide ingevuld (zowel minstens één inventarisatievragenlijst 
als één dagboekvragenlijst). Deze deelnemers zijn meegenomen in de verdere 
dagboekanalyses.  

Tabel 6.1. Leeftijd deelnemers  

Leeftijd in jaren Sekse Totaal 

 
Aantal jongens Aantal meisjes 

 
10 tot 11 2 3 5 

11 tot 12 3 4 7 

12 tot 13 3 12 15 

13 tot 14 16 22 38 

14 tot 15 21 31 52 

15 tot 16 17 57 74 

16 tot 17 23 34 57 

17 tot 18 17 27 44 

18 tot 19 16 8 24 

19 tot 20 10 5 15 

20 tot 21 2 4 6 

21 tot 22 1 5 6 

Ouder dan 22 1 4 5 

Totaal 132 116 248 

*Missende waarden: jongens (n=2), meisjes (n=8) 

Tabel 6.2. Schoolniveau deelnemers  

Schoolniveau Sekse Totaal 

 
Aantal jongens Aantal meisjes 

 
Basisschool 5 8 13 

Gemengde middelbare school 1 7 8 

VMBO 21 45 66 

Havo 15 50 65 

VWO/Gymnasium 25 41 66 

MBO 63 48 111 

HBO/WO 2 16 18 

Totaal 132 215 347 

*Missende waarden: jongens (n=2), meisjes (n=9) 

Voor 85% van de deelnemers gold dat beide ouders in Nederland waren geboren. Zie 
voor de afkomst van de overige 15% van de jongeren (n=53; jongens=26; meisjes=27) 
tabel 6.3.  
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Tabel 6.3. Etniciteit deelnemers  

Geboorteland ouders Etniciteit Sekse Totaal 

  
Aantal 
jongens 

Aantal 
meisjes  

Beide ouders komen uit 
Nederland 

Nederland 106 187 293 

Eén van beide ouders 
komt uit: 

Suriname 0 3 3 

Turkije 1 0 1 

Afrika 1 0 1 

Westers Land 0 2 2 

Beide ouders komen uit: 

Antillen 3 2 5 

Suriname 5 3 8 

Turkije 6 5 11 

Marokko 5 4 9 

Niet Westers land 2 1 3 

(Noord) Afrika 1 4 5 

Azië  1 0 1 

Westers 0 2 2 

Zuid Amerika 1 1 2 

Totaal 
 

132 214 346 

*Missende waarden: jongens (n=2), meisjes (n=10) 

Tabel 6.4. Geloofsovertuiging deelnemers dagboekstudie 

Geloof Sekse Totaal 

  Aantal jongens Aantal meisjes 

 Niet gelovig 52 75 127 

Gelovig 79 138 217 

Totaal 131 213 344 

*Missende waarden: jongens (n=3) en meisjes (n=11) 

Het merendeel (61%) van de deelnemers was gelovig. Hiervan gaf 53% aan het geloof 
een beetje belangrijk te vinden, 47% vonden het erg belangrijk. 

Tabel 6.5. Aantal deelnemers per geloofsovertuiging dagboekstudie 

Geloof  Sekse Totaal 

  
Aantal jongens Aantal meisjes 

 
Christelijk Beetje belangrijk 38 64 102 

Erg belangrijk 20 53 73 

Islam Beetje belangrijk 1 2 3 

Erg belangrijk 15 12 27 

Boedisme Beetje belangrijk 0 1 1 

Erg belangrijk 0 0 0 

Hindoeïsme Beetje belangrijkg  2 2 4 

Erg belangrijk 1 0 1 

Anders Beetje belangrijk 1 4 5 

Erg belangrijk 1 0 1 

Totaal 
 

79 138 217 

 
In dit hoofdstuk worden ten eerste de ‘relatiestaten’ van de deelnemers over tijd in 
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kaart gebracht. Heeft de jongere een relatie of is hij verliefd? En hoe zit het drie 
maanden later? En daarna? Met relatiestaat wordt bedoeld of de jongere verliefd is 
(relatiestaat Verliefd), verkering heeft (relatiestaat Relatie), de relatie net uit is 
(relatiestaat Uit), of dat de jongere niet verliefd is èn geen relatie heeft (relatiestaat 
Niets). De vraag is of jongeren vaak veranderen van relatiestaat of niet. En is er een 
verschil tussen jongens en meisjes? Met behulp van transitiematrixen en 
overgangsdiagrammen zijn in dit hoofdstuk tijdsseriële relatiepatronen in kaart 
gebracht.  

6.2 Relatiestaten over tijd 

Aan het begin van een dagboekperiode werd aan de jongeren gevraagd hoe het stond 
met hun liefdesleven (inventarisatievragenlijst). Waren ze op dat moment verliefd of 
hadden ze een relatie? Of misschien was het net uitgegaan en hadden ze het even 
gehad met de liefde?  
 
In tabel 6.6. staat per geslacht het percentage inventarisatievragenlijsten die de 
deelnemers hebben ingevuld. 
 
De eerste keer dat de jongeren de inventarisatielijst invulden gaf het merendeel van 
de deelnemers (41%) aan wel eens verliefd te zijn geweest of een relatie te hebben 
gehad maar op dat moment vrijgezel te zijn én niet verliefd. Van de 358 deelnemers 
gaven 25 jongens (19%) en 57 meisjes (26%) aan op dat moment een relatie te 
hebben en 20% (26 jongens (18%) en 47 meisjes (20%)) was op dat moment verliefd 
(zie tabel 6.6). Zeven procent van de deelnemers had nog nooit een relatie gehad en 
was nog nooit verliefd geweest. Zestien deelnemers (5%) gaven aan dat hun relatie 
verbroken was. Wat opviel was dat 3% van de jongeren weliswaar ooit een relatie 
hadden gehad maar nog nooit verliefd waren geweest. Zie voor de variabelen die zijn 
gebruikt om de relatiestaat vast te kunnen stellen bijlage 3.  

Tabel 6.6. Gedetailleerde relatiestaten alle deelnemers 

*Missende waarden: meisjes (n=3) 

Over tijd kunnen relatiestaten veranderen. Was een jongere aan het begin van de 
eerste dagboekperiode tot over zijn oren verliefd, aan het begin van de tweede 
periode kon deze verliefdheid zijn verdwenen of plaats hebben gemaakt voor een 
relatie (al dan niet met dezelfde persoon). Om een beeld te krijgen hoe de relatiestaten 
van jongeren veranderen over de tijd zijn vier relatiestaten (‘Niets’ (niet verliefd en 

Relatiestaat 
 

Jongens Meisjes Totaal 

Nooit relatie gehad Nooit verliefd 9 (7%) 17 (8%) 26 (7%) 

 
Verliefd 7 (5%) 18 (8%) 25 (7%) 

 
Nu niet verliefd 
(weleens geweest) 

17 (13%) 34 (15%) 51 (14%) 

Relatie 
 

25 (19%) 57 (26%) 82 (23%) 

Relatie gehad Verliefd 18 (13%) 29 (13%) 47 (13%) 

 
Nu niet verliefd 
(weleens geweest) 

46 (34%) 53 (24%) 99 (28%) 

 
Nooit verliefd 6 (4%) 3 (1) 9 (3%) 

 
Uit 6 (4%) 10 (5%) 16 (5%) 

Totaal 
 

134 (100%) 221 (100%) 355 (100%) 
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geen relatie), ‘Verliefd’, ‘Relatie’ en ‘Uit’) met behulp van transitiematrixen en 
tijdseriële relatiepatronen (overgangspatronen) in kaart gebracht (zie figuur 6.1 t/m 
6.9). Bij de vier relatiestaten is er geen rekening gehouden met de eerdere ervaringen 
met verliefdheid en verkering (zoals in tabel 6.6.).  
 
Een transitiematrix geeft de kans aan dat een jongere zich van de ene relatiestaat naar 
een andere relatiestaat begeeft: een transitie. Elke cel in de matrix correspondeert met 
een bepaald type transitie(zie figuur 6.1). In die cel wordt de frequentie geplaatst 
waarmee dit transitietype voorkomt. De matrix dient van links naar boven te worden 
gelezen. Zie bijvoorbeeld figuur 6.1: wanneer een jongere een relatie had, gaf deze de 
keer daarop in 19% aan dat het uit was. In 36% had de deelnemer nog een relatie. 
Merk op dat niet alle relatiestaten kunnen leiden tot alle andere staten. Van de 
relatiestaat ‘Relatie’ kan bijvoorbeeld niet direct worden gegaan naar de staten ‘Niets’ 
en ‘Verliefd’ zonder dat het eerst ‘Uit’ moet zijn1. Naast de vier relatiestaten is een 
extra staat toegevoegd: ‘Stop’. De ‘Stop’ is een zogenaamde ‘non’-staat die het einde 
van een reeks relatiestaten in een dagboekenreeks aangeeft. Het aantal ingevulde 
inventarisatielijsten verschilde per deelnemer (zie voor een overzicht van de 
percentages tabel 6.7 en voor een gedetailleerd overzicht bijlage 2).  

Tabel 6.7. Percentage aantal ingevulde inventarisatievragenlijsten 
Geslacht Percentage aantal ingevulde vragenlijsten 

 1 2 3 4 5 6 

Jongens 48% 17% 15% 6% 4% 10% 

Meisjes 29% 14% 17% 15% 7% 17% 

 
Daarbij geeft de ‘Initiërende relatiestaat’ (de eerste rij in figuur 6.1) de relatiestaten 
van de deelnemers weer aan het begin van het onderzoek. 
 
De eerste keer dat de deelnemers de inventarisatievragenlijst invulden (‘Initiërende 
relatiestaat’) gaf 52% aan dat ze niet verliefd waren én geen relatie hadden. 
Drieëntwintig procent had een partner, 20% was verliefd en 5% van de deelnemers 
gaf aan dat het uit was (zie voor een grafische weergave figuur 6.2).  
 

                                                           

1 Het kan zijn dat een deelnemer een relatie had en ondertussen verliefd was op een ander. Dit verandert 
echter niets aan de relatiestaat. De relatiestaat van deze deelnemer blijft ‘Relatie’. In de 
dagboekvragenlijsten konden jongeren hun ei kwijt over mogelijke andere verliefdheden naast het hebben 
van een relatie. 
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Figuur 6.1. Transitiematrix relatiestaten 

 
Figuur 6.2. Tijdseriëel relatiepatroon: Initiërende relatiestaten 

Wanneer een jongere zich in een bepaalde relatiestaat bevindt kan deze daar in 
blijven zitten. Dit wordt in de grafische weergave (figuur 6.3) aangegeven met een 
‘terugkerende’ pijl. Zo gaven, wanneer de relatie was uitgegaan, de jongeren in 7% aan 
dat het de volgende keer nog steeds uit was. Wanneer een jongere in de relatiestaat 
‘Niets’ zat kreeg deze jongere in 50% de daarop volgende keer weer de relatiestaat 
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‘Niets’ toebedeeld.  

 
Figuur 6.3. Tijdseriëel relatiepatroon: terugkerende relatiestaat 

Een jongere kan in de tussentijd ook van relatiestaat veranderen. Bijvoorbeeld, 
wanneer de jongere aangaf dat het uit was kon dezelfde jongere in de volgende 
inventarisatievragenlijst aangeven dat hij een relatie had (11%), verliefd was (19%) 
of zowel niet verliefd was als geen relatie had (32%) (zie figuur 6.4). 

 
Figuur 6.4. Tijdseriëel relatiepatroon: vervolg relatiestaat van ‘Uit’ 

Voor een compleet overzicht dienen de ‘vervolg’staten van alle relatiestaten in kaart te 
worden gebracht (zie figuur 6.5). Een jongere die niet verliefd was én geen relatie had 
bleek zich toch in 20% de volgende onderzoeksperiode in het liefdesavontuur te 
storten: 14% gaf aan verliefd te zijn en 6% had een relatie. Wanneer een jongere 
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verliefd was leidde dit in 11% van de keren tot een relatie (al dan niet met de persoon 
waarop de jongere de vorige keer aangaf verliefd op te zijn). In 22% stopte de 
verliefdheid en in 36% bleef de jongere verliefd (al dan niet op dezelfde persoon). Een 
relatie eindigde in 19%. In 36% bleef de verkering aan.  

 
Figuur 6.5. Tijdseriëel relatiepatroon: vervolg relatiestaat van ‘Uit’, ‘Niets’, Verliefd’ en ‘Relatie’ 

Wanneer een jongere stopte met het onderzoek eindigde als vanzelfsprekend ook de 
relatiestaat‘reeks’. Deze beëindiging wordt aangeduid met een ‘Stop’ (zie figuur 6.6.). 
Figuur 6.6 laat de gehele grafische weergave zien van de transitiematrix die is 
afgebeeld in figuur 6.1. waarbij de staten van beide seksen bij elkaar zijn genomen. 

 
Figuur 6.6. Tijdseriëel relatiepatroon: Beëindiging reeks relatiestaten 
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Om eventuele verschillen in relatiepatronen tussen verschillende sekse te 
onderzoeken zijn in figuren 6.7. en 6.8 de tijdseriële relatiepatronen weergegeven 
voor de beide seksen apart.  

 
Figuur 6.7. Tijdseriëel relatiepatroon: jongens 

 
Figuur 6.8. Tijdseriëel relatiepatroon: meisjes 

In figuur 6.9 staat een transitiematrix afgebeeld waarbij de relatiestaatovergangen van de 

jongens (J) en meisjes (M) samen staan afgebeeld. Wanneer de verschillen tussen de sekse 
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in een cel significant (p<.05) zijn is dit aangeduid met een sterretje. Wanneer de verschillen 

marginaal significant zijn (p<.10) is dit aangeduid met twee sterretjes. De statische 
analyses zijn uitgevoerd met de Monte Carlo-methode (zie voor uitleg sectie 3.3.4).  
 

 
Figuur 6.9. Transitiematrix relatiestaten jongens versus meisjes 

Wanneer een meisje zowel niet verliefd was als geen relatie had dan bleef een meisje 
significant vaker in deze relatiestaat zitten dan een jongen (p=.013). Ditzelfde gold 
voor wanneer een meisjes een relatie had (p=.031). Marginale verschillen werden 
gevonden voor de initiële relatiestaat ‘relatie’ (de meisjes hebben vaker een relatie 
dan jongens (p=.084)) en het weer verliefd worden wanneer de vorige relatie uit was 
gegaan (p=.082). Daarbij vulden jongens, wanneer zij aangaven niet verliefd te zijn en 
geen relatie te hebben, minder inventarisatievragenlijsten in dan meisjes (‘Stop’kans 
is significant groter: p=.0016). Ditzelfde gold wanneer de jongens zich in een relatie 
bevonden (marginaal significant: p=.0098). 
 
Jongeren lijken vaak te veranderen qua relatiestaat. Er zijn relatief weinig verschillen 
gevonden tussen jongens en meisjes wat betreft relatiepatronen. 

6.3 De dagelijkse seksualiteit 

Om seksualiteit in de brede zin van het woord in de dagelijkse context in kaart te 
brengen is er gekeken naar de dagboekvragenlijsten. In de dagboekvragenlijst is er 
gebruik gemaakt van een open vraagstelling. Alleen met open vragen is het mogelijk 
om gedetailleerde informatie te verkrijgen over persoonlijke ervaringen, emoties en 
gedragingen tijdens specifieke waargebeurde situaties. De antwoorden op de open 
vragen geven op handelingsniveau inzicht in het daadwerkelijke gedrag en motieven 
van jongeren. 
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6.3.1 Algemene dagelijkse onderwerpen  

In totaal vulden de deelnemers samen 3647 dagboeken in. Van deze dagboeken werd 
allereerst het globale onderwerp bepaald (zie tabel 6.8). In de dagboekvragenlijst 
werd expliciet aan de deelnemers gevraagd wat hen die week had beziggehouden op 
het gebied van verliefdheid, de liefde en seks (zie bijlage 3 voor de 
onderzoeksvariabelen). Deze open vraag kan in het SDDS-model worden 
ondergebracht onder ‘transactionele iteratieve interacties’, ‘emotionele en iteratieve 
evaluaties’ en ‘belangen, doelen en middelen’ in hoofdstuk 2, sectie 2.1.2. Ondanks de 
duidelijke instructie dat de gebeurtenis of gedachte moest gaan over verliefdheid, de 
liefde en seks, gaven de deelnemers toch in 66% van de dagboeken aan dat hen wat 
anders had beziggehouden die week. In 19% betroffen de onderwerpen contact met 
de leeftijdgenoten (peers) van de deelnemers (denk aan vriendschappen, ruzies en 
roddels), maar ook schoolse en werkgerelateerde activiteiten (18%) en familie (7%) 
speelden een grote rol in het dagelijkse leven van een adolescent. In 10% van de 
dagboeken gaven de deelnemers aan dat er die week niets was gebeurd dat hen 
specifiek had beziggehouden. In 8% schreven de deelnemers over hun gezondheid, 
vakanties en hobby’s. Dat de jongeren schoolse en werkgerelateerde onderwerpen zo 
vaak (18%) beschreven als datgene wat hen het meeste had beziggehouden die week 
is een opvallend resultaat. In de dagboekvragenlijst werd hier namelijk niet expliciet 
naar gevraagd (zie bijlage 3). De deelnemers gaven zelf aan bij ‘Anders...’ dat dit 
onderwerp hen het meeste had bezig gehouden. 

Tabel 6.8. Globale dagboekonderwerpen alle deelnemers 

Onderwerp  Aantal dagboeken Totaal 

 
Jongens Meisjes 

 

Seksgerelateerd 286 (28%) 968 (37%)  1254 (34%) 

Peers 162 (16%) 517 (20%) 679 (19%) 

School en werk 197 (19%) 458 (17%) 655 (18%) 

Familie 61 (6%) 186 (7%) 247 (7%) 

Niets 197 (19%) 217 (8%) 414(11%)  

Rest 123 (12%) 275(10%) 398 (11%) 

Totaal 1026 (100%) 2621 (100%) 3647 (100%) 

 
Om een beeld te krijgen van datgene waar jongeren zich dagelijks het meeste mee 
bezighouden worden hieronder voorbeelden besproken van de onderwerpen peers, 
school, familie en de ‘rest’onderwerpen. In sectie 6.3.2 worden de seksgerelateerde 
onderwerpen (in de brede zin van het woord) besproken. 

Voorbeelden onderwerpen Peers, School en Familie 

Op de vraag ‘Wat heeft jou afgelopen week het meeste beziggehouden als het gaat om 
verliefdheid, flirten, seks, intimiteit, verkering of een ander onderwerp dat hiermee te 
maken heeft?’ werd in 66% van de dagboeken aangegeven dat de deelnemer zich met 
andere dingen had bezig gehouden die week. Dat is op zich een opvallend resultaat, 
dat erop wijst dat andere dan seksgerelateerde belangen voor de jongeren belangrijk 
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zijn2. 

Over peers  

Veel van de dagboeken die gaan over de leeftijdsgenoten van de jongeren gaan over 
vriendschap. Jongeren lijken na te denken over het concept vriendschap: “Nou het was 
niet echt een gebeurtenis, maar gewoon dat ik nu steeds meer in zie, wie mijn echte 
vrienden zijn, en altijd voor mij klaarstaan. En daar heb ik veel over nagedacht” (meisje 
15 jaar) of deze jongen (20,1 jaar) die die week heeft nagedacht over zijn 
vriendengroep: “Over onze vriendengroep. Iedereen leeft zijn eigen leven en soms vallen 
we dan een beetje uit elkaar, en daar praten we soms over”. Andere zijn onzeker over 
hun positie in de groep zoals deze jongen (12,4 jaar) die zich afvraagt “…hoor ik bij de 
groep of niet”. 
 
Soms hebben vrienden het zwaar. Jongeren gaan hier op hun eigen manier mee om. 
Deze jongen (15,5 jaar) heeft te doen met zijn vriend “Een vriend van mij heeft moeite 
met school. Daardoor moet hij naar een huiswerk klas dat tot 5 uur duurt en dan is hij 
pas om half 7 thuis en dan fietst hij 20 km in het donker alleen. Hij heeft het echt zwaar” , 
terwijl dit meisje (16,5 jaar) vindt dat haar vriendin zich een beetje aanstelt:“Een 
vriendin van mij vindt dat ze overspannen is, en laatst begon ze er weer over te zeuren. 
Wij, als haar vriendinnen, vinden het eigenlijk een beetje onzin”. Een ander meisje (14,6 
jaar) steunt haar zieke vriendin: “Ik ben bij haar op bezoek geweest in het ziekenhuis, ze 
ligt daar omdat ze een eetstoornis heeft. en daar hebben we gezellig gekletst enzo”. En 
dit meisje (17 jaar) helpt een goede vriend: “Hij zat helemaal in de put en wou zichzelf 
wat aan doen, dus ik heb een half uur met hem zitten bellen en het uit z'n hoofd gepraat, 
maar toch nog wel bang dat ie wat ging doen”. Ook deze jongen(16,9 jaar) lijkt zijn 
vrienden te steunen: “Ik ben iemand waar iedereen zijn problemen aan kwijt kan dus. Ik 
denk aan hun problemen en kijk wat ik eraan kan doen.” Soms zijn problemen echter te 
privé (al is het anoniem) om op te schrijven voor het onderzoek: “We hadden een 
gesprek want ze had wat problemen. Meer vertel ik niet” (meisje, 16,5 jaar).  
 
Sommige deelnemers zijn teleurgesteld in hun vrienden: “Sommige vriendinnen stellen 
me dan heel erg teleur door mij gewoon compleet te negeren ook al doe ik heel normaal. 
Ze vinden me helemaal niet meer belangrijk voor mijn gevoel en dat vind ik heel erg. 
Want we waren eerst zulke goede vriendinnen en nu doen ze ineens zo....” (meisje 17,3 
jaar). 
 
Oude vriendschappen worden nieuw leven ingeblazen (zij het soms aarzelend): “Een 
klasgenoot die ik al sinds zijn (en mijn) tweede ken, opperde het idee om een keer bij 
elkaar langs te komen. Vroeger waren we heel goede vrienden (op de basisschool 
kwamen we zo'n beetje wekelijks bij elkaar), daarna groeiden we erg uit elkaar, vooral 
omdat die oud-klasgenoot naar een andere school ging (maar nu zitten we sinds vorig 
jaar weer bij elkaar in de klas). Dit vond ik redelijk apart, omdat ik 2 jaar geleden er al 
een keer over begon (om weer eens wat met elkaar te doen), maar ik ondervond geen 2-

                                                           

2 De antwoorden van de deelnemers zijn letterlijk overgenomen. Grammaticale fouten en spelfouten zijn 
niet verbeterd. Omwille van de leesbaarheid van de antwoorden zijn er door de auteurs wel hoofdletters 
aangebracht. Daarbij zijn namen die in de dagboeken naar voren komen (zowel van personen als van 
plaatsen en bijvoorbeeld uitgaansgelegenheden )vervangen door andere namen. Dit om de anonimiteit van 
de deelnemers te waarborgen. 
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richtingsverkeer” (jongen, 16,1 jaar).  
 
Maar de meeste dagboeken over vriendschap gaan toch of over leuke dingen doen met 
elkaar, of gaan juist over ruzie, meningsverschillen, teleurstellingen en jaloezie. Wat 
betreft de leuke dingen zijn er veel uiteenlopende onderwerpen. Feestjes en 
verjaardagen, uitgaan (met het ‘onlosmakelijke’ kotsen), chillen en lol hebben of 
bijvoorbeeld een combinatie (zonder het overgeven) “Omdat het ons gezellig leek 
wilden wij zaterdagavond naar de bioscoop, en daar na wat eten en naar een café. Dat 
was ook erg leuk” (jongen 17 jaar). Deelnemers schrijven over samen met vakantie 
gaan, maar soms gaat het bij de organisatie al mis: “We gaan op vakantie met een 
vriendengroep uit klas. Nu zijn er een paar meisjes die niet mee durven/willen omdat ze 
denken dat het uit de hand gaat lopen. En daar was nogal wat commotie over” (meisje 
16,7 jaar), of “We gaan met 5 meiden op vakantie. Daarom zouden we 1x van te voren 
bij elkaar komen. we hebben dit al bijna twee week afgesproken. En 2 meiden bellen 1 
uur van te voren op dat ze niet komen. Terwijl wij al alles hadden klaargezet enz” 
(meisje 17 jaar). En helaas worden sommige leuke dingen doen met vrienden 
gedwarsboomd door ouders: “We wilden graag naar One Direction concert maar we 
kregen er nog al wat problemen met onze ouders mee” (meisje 14,9 jaar). Ruzies in de 
vriendschappen ontstaan vaak door jaloezie: “Ik zit nu net dit jaar op een nieuwe 
school, en mijn vriendinnen van vorig jaar vinden het vrij lastig om te accepteren dat ik 
ook met anderen om ga. En dan worden ze jaloers”(meisje, 15,5 jaar). Soms worden 
ruzies uitgepraat: “Met een vriendin van mij gaat het soms niet helemaal lekker, we 
hebben een beetje ups en downs, en we zaten nu in een down. We hebben het wel 
uitgepraat en we hebben eerlijke dingen tegen elkaar gezegd en soms kwam het wat 
hard aan maar aan de andere kant was het ook wel goed want je weet dat je daar dan 
op kan letten van elkaar” (meisje 13,9 jaar), een andere keer kiezen de deelnemers om 
de ander juist te negeren, zoals bijvoorbeeld dit meisje (16,4): “Ik heb ruzie met een 
goede vriend. Hij heeft tegen me gelogen, achter mijn rug om over me gepraat, 
vervolgens toen ik dat wist weer erover gelogen. En ik ben een beetje klaar met hem, 
vandaar dat ik hem nu negeer voor een poos”. Vriendschappen worden verbroken om 
een andere vriendschap te redden, wat niet eenvoudig is: “Ruzie over wat er vorig jaar 
is gebeurd, vorig jaar zaten ik, Lotte (15) en Marie (16) bij elkaar in de klas, ik was goed 
bevriend met Marie en Lotte werd jaloers en begon te stoken tussen Marie en mij, en toen 
ontstonden er ruzies en nu ben ik nog steeds wel goed bevriend met Marie, maar Marie 
mist Lotte en dus weet ze niet wat ze moet, want als Marie weer veel met Lotte omgaat, 
ontstaan er weer ruzie” (meisje, 15,7 jaar). Een enkele keer liggen de zaken wat 
ingewikkelder (meisje, 17 jaar): “Mijn beste vriendin woont nu al een paar week bij mij 
in huis en soms is dat best lastig. Dan ga ik nadenken over onze vriendschap en hoe ik het 
het best kan aanpakken bij haar. Ze heeft nogal wat problemen maar wil er niet zo 
makkelijk over praten. Ik wil haar helpen en erover praten met haar maar probeer het 
niet teveel te pushen. Daar probeer ik een beetje een balans tussen te vinden en dat is 
soms best lastig. Soms word ik ook helemaal gek van haar als ze weer eens heel 
chagrijnig is ofzo”. 

Over school en werk 

Opvallend is dat 18% van alle dagboeken school en werkgerelateerd zijn, hoewel dit 
geen antwoordoptie was (zie bijlage 3). Deelnemers gaven (bij de antwoordoptie 
‘overige’) uit zich zelf aan met deze onderwerpen veel bezig te zijn. Tentamenweken 
(jongen, 20 jaar: “Het is weer tentamenperiode, ik studeer me helemaal te pletter om 
goede cijfers te kunnen halen/ alle vakken te kunnen halen. Ik vraag me zo nu en dan 
wel eens af of ik daar wel goed aan doe, het is wel een soort van egoïstische instelling op 
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zo’n moment”), huiswerk (meisje 14,7 jaar: “Ik kom een beetje in de knel met mijn 
huiswerk want we hebben in de laatste weken ontzettend veel en daarom ben ik heel 
lang bezig 's avonds en ben ik de volgende dag best moe ;p” of deze jongen (15,2 jaar) 
die wel huiswerk wilt maken maar snel is afgeleid: “Ik wil mn huiswerk snel afhebben, 
dat wil niet echt, omdat ik vaak wordt afgeleid door mijn mobiel. Dat vind ik best wel 
irritant”. Later schrijft hij “Ik doe vaak erg lang over het maken van mijn huiswerk, 
omdat ik het vaak erg precies en goed wil maken. Ook word ik vaak tussendoor afgeleid, 
bijvoorbeeld door dingen die op mijn bureau liggen. Dit vind ik niet leuk, omdat ik dan 
nauwelijks tijd meer overhoud om leuke dingen te doen” ), het willen halen van goede 
cijfers (jongen 15,6 jaar: “Maandag kregen we een cijfer terug van de toets van 
natuurkunde van de toetsweek. Omdat de leraar de toets te licht vond, besloot hij dat je 
niet hoger dan een 8 kon halen. De overige 2 punten moet je in de les nog proberen te 
halen (a.s. dinsdag), terwijl alles al is weggezakt. Ik had een 7,4 , terwijl ik een 9,4 had 
moeten hebben volgens de officiële puntentelling. Als ik nog een 9,4 wil halen moet ik de 
bonus voor bij het eerste cijfer foutloos maken”), het behalen van slechte cijfers (meisje 
15,8 jaar: “Ik had afgelopen vrijdag een scheikunde herkansing die wel goed moest gaan 
omdat ik daar een 2,5 op gehaald had, en daar was ik nou niet echt tevreden mee....”), 
het moeten leren (meisje, 15,7 jaar: “Examens, ik ben er wel zenuwachtig voor. Ik wil 
echt mijn best doen, maar ik heb zo'n hekel aan leren!!!!” ) en angst om niet over te gaan 
spelen een grote rol in het dagelijks leven van de adolescent en kunnen zorgen voor 
ruzie en frustratie: “Ik weet nog steeds niet of ik overga en ik doe echt mn best maar jaa 
als je dan alsnog geen goede cijfers haalt en je ouders niet geloven dat dit niveau 
misschien wel te moeilijk voor mij is tjaa dan is het zwaar kut en weet je niet waar je aan 
toe bent, ruzie en gezeik thuis over alles, leraren die tog niet in je geloven..” (meisje 15,3 
jaar). Daarbij staan soms de docenten de jongeren in de weg: “Ik moet elke werkdag 
naar school. Ik dat vind ik niet chill. Ik krijg les van een onsympatieke man. Die ook nog 
eens mijn mentor is. Verdorie. Dat zorgt ervoor dat ik dagelijks met tegenzin van huis 
ga” (jongen 17 jaar). 
 
Ook solliciteren houden de gemoederen bezig: “Ik heb gesolliciteerd bij een aantal 
ziekenhuizen voor een plek als anesthesiemedewerker. Inmiddels heb ik 2 afwijzingen 
gekregen en zakt de moed me een beetje in de schoenen...” (meisje 18,1 jaar). Twee 
weken later schrijft ze: “Ik heb nog steeds geen plek waar ik terecht kan om de opleiding 
tot anesthesiemedewerker te doen. En ik weet verder niet wat voor studie ik zou moeten 
doen, net zoals aan het begin van het jaar. Dus ik ben weer helemaal aan het begin. Ik 
ben bang dat ik nog een jaar zoals dit moet, met alleen maar werken, wat me echt 
vreselijk lijkt”.  
 
In sommige gevallen is het niet alleen de school die zorgt voor stress: “Wegens een 
overmaat aan activiteiten die goed zijn voor mijn ontwikkeling (zoals deelname aan het 
Prinses Christina Concours), een spreekbeurt en een enorm boekverslag voor Engels 
kreeg ik problemen” (jongen 16,6 jaar). Deze jongen had het in de vorige 
dagboekperiode ook al ontzettend druk: “Door heel veel druk gedoe ben ik niet aan de 
toetsen toegekomen. Mijn oma was een week ervoor overleden, ik heb samen met 3 
anderen (we vormen samen een pianokwartet) een wedstrijd gewonnen op de zondag 
ervoor, op dinsdag heb ik een tentamen voor muziek gedaan en tot overmaat van ramp 
was ik woensdag in de toetsweek ook nog jarig”.  

Over familie 

Naast peers en school komen ook onderwerpen die gerelateerd zijn aan familie vaak 
aan bod. Negatief geladen onderwerpen zoals ruzies en discussies, een slechte 
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gezondheid, ziektes en overlijden van familieleden houden de jongeren bezig.  

 

De ruzies variëren van klusjes moeten doen en het niet achter de computer mogen tot 
het niet te laat mogen thuiskomen en niet het mogen uitgaan (meisje 16,7: “Ik wil 
graag uitgaan, maar mijn vader denkt daar anders over. Ik denk er overna hoe ik hem 
het beste kan overhalen zodat ik wel uit mag. Hij is niet erg makkelijk in dit soort 
dingen” of “Ik wou heel graag naar een feest maar omdat ik de dag ervoor ook al heel 
laat thuis was 's avonds. Ik zei eerst dat ik niet zou gaan omdat ik ook best moe was. Ik 
was wel aan het twijfelen en mijn ouders zeiden de hele tijd dat het mijn eigen keuze 
was. Maar een vriendin en wat vrienden haalden me over en toen wou ik dus wel heel 
graag. Toen zei ik tegen mijn ouders dat ik wel ging en toen werden ze ineens heel boos 
en dwongen ze me om thuis te blijven. Toen werd ik dus heel boos en mocht ik niet naar 
het feest”. Daarbinnen hebben behoorlijk veel ruzies (indirect) te maken met de 
scheiding van de ouders; “Ruzie met m'n moeder elk weekend, bij m'n vader gaan 
wonen, hoe nu verder?” (jongen 15 jaar) of “Ik zit met de scheiding van mijn ouders en 
daar geef ik mijn vader de schuld van...” (meisje, 16,7 jaar) en een ander meisje van 
13,8 jaar schrijft: “Nou ik heb mijn vader heel lang niet gezien en ik mis hem heel erg en 
ik zou hem weer willen zien” op de vraag wat ze zou willen schrijft dit meisje “Dat 
pappa bij ons bleef!”.  
 
De gezondheid van familieleden, ziektes en overlijden zijn zware onderwerpen waar 
sommige deelnemers zich mee bezig hielden tijdens de dagboekenperiodes. Oma’s en 
opa’s worden ziek (“Oma kreeg een herseninfract en ik vond het moeilijk om oma zo 
anders te zien” (meisje 19,2 jaar) en “Mijn opa werd vrijdag geopereerd en dat was 
gelukkig goed gegaan en toen mocht hij zaterdag uit het AZG, toen mocht hij weer naar 
huis” (meisje 13,6 jaar)), maar ook de gezondheid broertjes en zusjes (“Mijn zusje was 
met de ambulance naar het zkh gegaan ivm epilepsie” (meisje 23,1 jaar)), moeders en 
vaders (“Dat me vader het ziekenhuis in moest en dat wij het boeren bedrijf met zijn alle 
draaiende moeten houden. Gelukkig zijn er genoeg mensen en familie leden die ons met 
alles willen helpen” (jongen 18,6 jaar)) zijn voor de deelnemers erg belangrijke 
onderwerpen.  
 
Gelukkig gaan de gebeurtenissen met betrekking tot de familie van de deelnemers ook 
heel vaak over leuke onderwerpen. Verjaardagen, feestdagen en vakanties worden 
vaak genoemd. Bij familie logeren en het op bezoek gaan bij een broer of zus die al op 
kamers zit behoren, cadeautjes krijgen of een goed gesprek behoren allen tot de 
positieve dingen in het leven.  

6.3.2 ‘Seks’groep versus ‘Rest’groep 

Op de vraag ‘Wat heeft jou afgelopen week het meeste beziggehouden als het gaat om 
verliefdheid, flirten, seks, intimiteit, verkering of een ander onderwerp dat hiermee te 
maken heeft?’ gaven de jongeren slechts in 34% aan zich die week te hebben 
beziggehouden met een seksgerelateerd onderwerp in de brede zin van het woord: 
een zogenaamd SBW-gerelateerd onderwerp.  
 
Om een beeld te krijgen op welke leeftijd jongeren in het dagboek schrijven over een 
SBW-gerelateerde gebeurtenis is er gekeken naar de proportie van het aantal 
dagboeken dat op een bepaalde leeftijd is ingevuld en het aantal seksgerelateerde 
dagboeken (zie tabel 6.9). Door het longitudinale karakter van het onderzoek kunnen 
de dagboeken van één proefpersoon in meerdere leeftijdscategorieën voorkomen. 
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Bijvoorbeeld: een jongen vult zijn eerste dagboek in als hij twaalf jaren oud is. Na een 
jaar vult hij weer een dagboek in. Nu is hij dertien jaar. Het eerste dagboek van deze 
jongen valt onder de leeftijdscategorie ‘twaalfjarigen’, het tweede dagboek in de 
leeftijdscategorie ‘dertienjarige’.  

Tabel 6.9. Proportie SBW-gerelateerde dagboeken per leeftijd per geslacht 

 
Van de 358 deelnemers gaf 72% (258 deelnemers 79 jongens en 179 meisjes) aan in 
de onderzoeksperiode ten minste één keer bezig te zijn geweest met liefde en seks in 
de brede zin van het woord (de ‘seks’groep). De deelnemers die tijdens de 
onderzoeksperioden geen enkele keer schreven over een seksgerelateerd onderwerp 
rapporteerden wordt de ‘rest’groep genoemd (55 jongens en 45 meisjes). Deze 
deelnemers gaven aan het meeste met school, werk en stage bezig te zijn (tabel 6.10). 
Van de restgroep waren de meeste deelnemers (69%; 38 jongens en 31 meisjes) aan 
het begin van de onderzoeksperiode niet verliefd en hadden geen relatie. Vier procent 
van de deelnemers gaf aan dat het uit was. Dit zijn geen opmerkelijke resultaten. 
Wanneer je geen relatie hebt of niet verliefd bent dan ben je wellicht minder met 
seksgerelateerde onderwerpen bezig. Opvallender is het feit dat de overige 26% wel 
degelijk met de liefde bezig zijn. Veertien jongeren geven aan een relatie te hebben (7 
jongens en 7 meisjes) en de andere 12% zegt verliefd te zijn (7 jongens en 5 meisjes). 
Ondanks hun relatie en verliefdheid vulden deze deelnemers geen dagboeken in over 
een seksgerelateerd onderwerp. 

 

 

 

Leeftijd Jongens 
 

Meisjes 
 

Totaal 
 

 
Aantal 
dagboeken 

Gemiddelde 
proportie 

Aantal 
dagboeken 

Gemiddelde 
proportie 

Aantal 
dagboeken 

Gemiddelde 
proportie 

10 6 0% 9 0% 15 0% 

11 11 23% 18 51% 29 37% 

12 42 19% 85 30% 127 24% 

13 94 25% 303 31% 397 28% 

14 186 17% 380 43% 566 30% 

15 160 35% 636 39% 796 37% 

16 184 32% 559 36% 743 34% 

17 135 26% 277 40% 412 33% 

18 108 29% 138 46% 246 38% 

19 45 33% 55 40% 100 36% 

20 29 60% 17 32% 46 46% 

21 11 35% 29 42% 40 39% 

22 2 0% 39 66% 41 33% 

23 0 0% 25 38% 25 19% 

24 0 0% 2 0% 2 0% 

77 13 0% 49 18% 62 9% 

Totaal 1026 21% 2621 35% 3647 28% 
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Tabel 6.10. Globale dagboekonderwerpen deelnemers Restgroep 

 
Om te kijken of de deelnemers uit de restgroep qua relevante persoonskenmerken 
verschilden van de deelnemers die ten minste één keer hadden aangegeven bezig te 
zijn met verliefdheid, de liefde en seks zijn deze kenmerken met elkaar vergeleken, 
maar alleen als er sprake was van voldoende respondenten in de betreffende 
subgroep (zie tabellen 6.11 t/m 6.14). De statistische analyses zijn uitgevoerd met de 
Monte Carlo-methode (zie voor uitleg sectie 3.3.4).  

 

Het aantal seksgerelateerde dagboeken is voor de meisjes significant groter dan voor 
de jongens. Meisjes rapporteren in de dagboekstudie vaker over seksgerelateerde 
onderwerpen dan jongens (p=.0003). De effectgrootte is echter klein (d=.39). Dit 
resultaat komt overeen met het onderzoek van De Graaf et al. (2012), waar uit naar 
voren kwam dat meisjes vaker over seksualiteit praten dan jongens. 
 
De jongste deelnemers (10 tot en met 12 jaar) rapporteerden niet minder dan 
deelnemers in oudere leeftijdsklassen over seksgerelateerde onderwerpen (p=.33). De 
leeftijdsgroepen 17 t/m 18 jaar (proporties 59% en 46%) gaven daarentegen wel 
minder vaak aan zich bezig te hebben gehouden met verliefdheid, de liefde en seks. Zij 
vonden andere onderwerpen meer belangrijk. Het effect was echter klein en 
marginaal significant (p=.054; d=.21). Deze resultaten lijken niet helemaal in 
overeenstemming te zijn met die van De Graaf en collega’s (2012): naarmate jongeren 
ouder worden krijgen ze meer ervaring met liefde en seks. Ervaring lijkt dus niet 
vanzelfsprekend te leiden tot ‘belangrijkheid’ van seksgerelateerde onderwerpen in 
vergelijking met andere belangrijke onderwerpen zoals, vrienden, school en familie. 
 
Om te onderzoeken of er een verschil was tussen laagopgeleide en hoogopgeleide 
jongeren wat betreft het rapporteren van seksgerelateerde onderwerpen zijn de 
jongeren die een VMBO of MBO-opleiding volgden vergeleken met de jongeren die op 
de Havo, VWO of het Gymnasium zaten en de studenten die een HBO of universitaire 
opleiding volgden (zie tabel 6.12). De basisschoolleerling zijn bij deze analyse buiten 
beschouwing gelaten. Ook de leerlingen uit de gemengde klassen (n=8) werden niet 
meegenomen in de analyse. Hoogopgeleide jongeren rapporteren meer 
seksgerelateerde gebeurtenissen dan laagopgeleide jongeren (p=.0092). Ook dit effect 
is klein (d=.27). Uit De Graaf et al. (2012) kwam dat laagopgeleide jongeren over het 
algemeen meer ervaring hebben met relaties en seks dan hoogopgeleide jongeren. Net 
als bij ‘leeftijd’ lijkt ook hier dat het hebben van meer ‘ervaring’ niet vanzelfsprekend 
leidt tot het ‘belangrijk vinden’ van seksueel gerelateerde onderwerpen.  
 
Jongeren waarvan beide ouders in Nederland zijn geboren rapporteerden meer 

Onderwerp Aantal dagboeken Totaal 

 
Jongens Meisjes 

 

Peers  44 (15%) 78 (25%) 122 (20%) 

School en werk 69 (24%)  88 (28%) 157 (26%) 

Ouders 31 (11%) 44 (14%) 75 (13%) 

Niks 94 (33%) 36 (12%) 130 (22%) 

Rest 47 (17%) 66 (21%) 113 (19%) 

Totaal 285 (100%) 312 (100%)  597 (100%)  
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seksgerelateerde gebeurtenissen dan jongeren waarbij dit niet het geval was. Het 
effect is echter klein (p=.0445; d=.25). Kijkend naar de resultaten van De Graaf et al. 
(2012) zou juist het tegenovergestelde verwacht worden: Nederlandse jongens 
hebben over het algemeen minder ervaring met verdergaande vormen van seks dan 
allochtone jongeren. Zie bijlage 5 voor een omschrijving van de seksuele 
ontwikkelingstrajecten van de allochtone deelnemers.  
 

Tabel 6.11. Leeftijd en aantal deelnemers Seksgroep versus Restgroep 

 

Leeftijd Seksgroep Percentage 

totaal 

Restgroep Percentage 

totaal 

Totaal 

 
Jongens Meisjes  Jongens Meisjes  

 

10 0 1 20% 2 2 80% 5 

11 2 3 71% 1 1 29% 7 

12 2 9 73% 1 3 27% 15 

13 10 16 68% 6 6 32% 38 

14 16 28 85% 5 3 15% 52 

15 12 51 85% 5 6 15% 74 

16 13 26 68% 10 8 32% 57 

17 8 18 59% 9 9 41% 44 

18 6 5 46% 10 3 54% 24 

19 6 5 73% 4 0 27% 15 

20 2 3 83% 0 1 17% 6 

21 0 5 83% 1 0 17% 6 

22 1 3 100% 0 0 0% 4 

23 0 1 100% 0 0 0% 1 

Missende 
waarden 

1 5 60% 1 3 40% 10 

Totaal 79 179  55 45  358 
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Tabel 6.12. Schoolniveau en aantal deelnemers Seksgroep versus Restgroep 

 
De proporties seksgerelateerde dagboeken verschilden niet tussen de deelnemers die 
een geloof aanhingen en de deelnemers die niet gelovig waren (p=.17). Echter, 
wanneer er onderscheid werd gemaakt in het soort geloof dat de deelnemers 
aanhingen was er wel een verschil: islamitische jongeren vulden significant minder 
dagboeken in over seksgerelateerde onderwerpen dan jongeren die niet geloofden 
(p=.015; d=.39) én dan jongeren die het christelijke geloof als ‘heel belangrijk’ 
aankruisten (p=.03; d=.43). Tussen de islamitische jongeren en jongeren die aangaven 
het christelijk geloof een ‘beetje belangrijk te vinden’ werd een marginaal significant 
effect gevonden met een kleine effectgrootte (p=.06; d=.31). Zie voor de proporties 
tabel 6.13. Ook deze resultaten lijken niet helemaal in overeenstemming met de 
resultaten van De Graaf en collega’s (2012). Christelijke jongeren die het geloof heel 
belangrijk vinden houden zich weldegelijk bezig met de liefde en seks. Dit staat dus 
misschien los van de daadwerkelijke ervaring, aangezien uit het onderzoek Seks onder 
je 25ste (2012) naar voren kwam dat christelijke jongeren die het geloof heel 
belangrijk vinden relatief weinig seksuele ervaring hebben. Daarbij komt dat 
Islamitische jongeren (hoewel volgens De Graaf et al. (2012) religie voor de jongens 
geen rol speelt wat betreft seksuele ervaring) zich minder uitlaten over hun liefde en 
seksleven in de dagboeken.  

Schoolniveau Seksgroep Percentage 

totaal 

Rest groep Percentage 

totaal 

Totaal 

 
Jongens Meisjes 

 
Jongens Meisjes 

  

Basisschool 2 5 54% 3 3 46% 13 
Gemengde 
middelbare 
school 

1 6 88% 0 1 12% 8 

VMBO 13 38 77% 8 7 23% 66 

Havo 11 45 86% 4 5 14% 65 

VWO/Gymnasium 21 35 85% 4 6 15% 66 

MBO 28 30 52% 35 18 48% 111 

HBO/WO 2 14 89% 0 2 11% 18 

Missende 
waarden 

1 6 64% 1 3 36% 11 

Totaal 79 179 
 

55 45 
 

358 
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Tabel 6.13. Etniciteit en aantal deelnemers Seksgroep versus Restgroep 
Geboorte- 
land  
Ouders 

Etniciteit Seksgroep % 
totaal 

Restgroep % 
totaal 

Totaal 

  
Jongens Meisjes 

 
Jongens Meisjes 

  

Beide 
ouders 

Nederlands 66 161 77% 40 26 23% 293 

Eén van 
beide 

Suriname 0 2 67% 0 1 33% 3 

Turkije 1 0 100% 0 0 0% 1 

Afrika 1 0 100% 0 0 0% 1 

Westersland 0 0 0% 0 2 100% 2 

Beide 
ouders 

Antillen 3 1 80% 0 1 20% 5 

Suriname 2 0 25% 3 3 75% 8 

Turkije 1 1 18% 5 4 82% 11 

Marokko 1 2 33% 4 2 67% 9 

 
Niet 
Westersland  

0 0 0% 2 1 100% 3 

 
(Noord) 
Afrika 

1 2 60% 0 2 40% 5 

 
Azie 1 0 100% 0 0 0% 1 

 
Westers 0 2 100% 0 0 0% 2 

 
Zuid 
Amerika 

1 1 100% 0 0 0% 2 

Missende 
waarden  

1 7 67% 1 3 33% 12 

Totaal 
 

79 179 
 

55 45 
 

358 

 

Tabel 6.14. Geloofsovertuiging en aantal deelnemers Seksgroep versus Restgroep 
Geloof Belang- 

rijkheid 
Seksgroep % totaal Restgroep  % totaal Totaal 

  
Jongens Meisjes 

 
Jongens Meisjes 

  

Niet 
 

31 60 72% 21 15 28% 127 

Christelijk Beetje 24 53 75% 14 11 25% 102 

 
Erg 15 47 85% 5 6 15% 73 

Islam Beetje 1 1 67% 0 1 33% 3 

 
Erg 3 5 30% 12 7 70% 27 

Boedisme Beetje 0 1 100% 0 0 0% 1 

 
Erg 0 0 0% 0 0 100% 0 

Hindoeïsme Beetje 1 0 25% 1 2 75% 4 

 
Erg 1 0 100% 0 0 0% 1 

Anders Beetje 1 4 100% 0 0 0% 5 

 
Erg 0 0 0% 1 0 100% 1 

Missende 
waarden  

2 8 71% 1 3 29% 14 

Totaal  79 179  55 45  358 

 
Samenvattend kan worden gesteld dat de proporties seksgerelateerde dagboeken groter is 

voor meisjes, hoogopgeleide jongeren en jongeren waarvan beide ouders in Nederland zijn 
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geboren. Deelnemers in de leeftijdscategorie 17 tot en met 18 rapporteerden minder 

seksgerelateerde dagboeken dan de andere deelnemers. Een verklaring hiervoor kan zijn dat 

82% van deze deelnemers een MBO-opleiding volgden die de dagboeken invulden als 

schoolse activiteit (zie hoofdstuk 3, sectie 3.3.1 ). Verder vermelden islamitische jongeren 

minder seksgerelateerde gebeurtenissen dan niet-islamitische jongeren. Merk op dat (met 

uitzondering van jongeren voor wie het christelijk geloof erg belangrijk was versus 

islamitische jongeren) de effectgroottes klein waren. In de praktijk zijn de gevonden 

verschillen niet heel relevant.  
 
Voor de verdere verwerking van de dagboeken wordt er alleen gekeken naar de 
‘seksgroep’. De groep waar elke deelnemer ten minste één keer een dagboek heeft 
ingevuld over een seksgerelateerd onderwerp.  

6.3.3 Algemene SBW-gerelateerde onderwerpen van de seksgroep 

De jongeren in de seksgroep (79 jongens en 179 meisjes) vulden in totaal samen 1254 
dagboeken in waarin een seksgerelateerd onderwerp in de brede zin van het woord 
wordt besproken. Voor een overzicht van de globale seksgerelateerde onderwerpen 
zie tabel 6.15. 

Tabel 6.15. SBW-gerelateerde onderwerpen dagboekstudie 

 
De twee meest voorkomende onderwerpen waren Verliefdheid (31%) en Relatie 
(19%) Voordat we dieper ingaan op deze twee hoofdcategorieën worden eerst de 
onderwerpen, die in meer dan 4% aan bod zijn gekomen, van de overige 
subcategorieën besproken. Bij het bespreken van de overige SBW-gerelateerde 
onderwerpen komen naast de vraag ‘Wat heeft jou afgelopen week het meeste 
beziggehouden als het gaat om verliefdheid, flirten, seks, intimiteit, verkering of een 
ander onderwerp dat hiermee te maken heeft?’, ook vragen aan bod die de 
‘emotionele transactionele iteratieve evaluaties’ van de deelnemers in kaart brengen, 

Onderwerp Aantal dagboeken Aantal dagboeken Totaal 

 
Jongens Meisjes 

 
Verliefd 93 (33%) 301 (31%) 394 (31%) 

Relatie  55 (19%) 187 (19%) 242 (19%) 

Fysiek (geen relatie) 34 (12%) 54 (6%) 88 (7%) 

Flirten 29 (10%) 62 (6%) 91 (7%) 

Relatie willen 24 (8%) 47 (5%) 71 (6%) 

Iemand anders wil relatie 8 (3%) 50 (5%) 58 (5%) 

Uit (over exen) 5 (2%) 59 (6%) 64 (5%) 

Vriendschap wordt meer 6 (2%) 38 (4%) 44 (4%) 

Daten 18 (6%) 31 (3%) 49 (4%) 

Ruzie 2 (1%)  42 (4%) 44 (4%) 

Gedachten 2 (1%)  20 (2%) 22 (2%) 

Koppelen 0 (0%) 15 (2%) 15 (1%) 

Zwanger 0 (0%) 10 (1%) 10 (1%) 

Keuzes vrienden/ relatie 1 (0%) 16 (2%) 17 (1%) 

Grensoverschrijdend 0 (0%) 12 (1%) 12 (1%) 

Vreemdgaan 0 (0%) 4 (0%) 4 (0%) 

Rest 9 (3%) 20 (2%) 29 (2%) 

Totaal 286 (100%) 968 (100%) 1254 (100%) 
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alsmede het ‘doel of concern’ dat de jongeren voor ogen had (zie hoofdstuk 2, sectie 
2.1.2). Verder wordt er aandacht besteed aan de ‘tools’, de middelen die de jongeren 
gebruiken en inzetten om hun doel te bereiken (zie sectie 2.1.2). 

Voorbeelden overige SBW-gerelateerde onderwerpen  

Over fysieke seksuele handelingen (geen relatie) 

Ten eerste ging 7% van de dagboeken over fysieke aangelegenheden terwijl de 
deelnemer geen relatie had. In sommige gevallen dachten de jongeren erover na. Een 
meisje van 15,2 jaar denkt na over “Dat als je later met iemand hebt hoe je dan omgaat 
met sexualiteit” Een ander meisje (15,4 jaar) denkt na over “…hoe het zal zijn om 
iemand voor het eerst te kussen en dat ik pas wil kussen met iemand die ik echt heel erg 
leuk vind” en een jongen (14,5 jaar) fantaseert over “Sex hebben met leuke meisjes uit 
mijn klas”. Ook dit meisje (17,8 jaar) fantaseert over seks: “Ik heb het laatst 
uitgemaakt met mijn vriend, en wij hadden elke week heel goede seks. En nu heb ik een 
beetje gebrek en fantaseer ik over elke jongen die ik zie”. Zij vertelt dat ze graag seks wil 
met ‘leuke jongens’, maar dat ze dat toch niet doet “Ik moet niks doen eigenlijk maar 
dat vind ik erg moeilijk, maar anders zou ik een blauwtje kunnen lopen of een slet 
worden”. Soms omschrijven jongeren de gedachten heel specifiek: “De gedachte gaan 
over seks in het algemeen bij vrouwen en het geil worden van het kijken naar borsten 
van vrouwen” (jongen, 18 jaar). En soms denken jongeren na waar hun grenzen liggen: 
“Nouja. We zijn laatst verder gegaan dan zoenen, en ik weet nog niet zo goed hoever ik 
zelf wil gaan eigenlijk. Daar voelde ik me goed bij hoor, daar niet van, alleen ik weet niet 
zo goed tot waar ik zelf wél wil gaan, en wanneer ik over m'n grens heenga. Daar ben ik 
de laatste tijd over aan het nadenken”(meisje 17,8 jaar). Ook deze jongen (16,8 jaar) 
denk na over wat wel en niet kan: “Met catechesatie hadden we het over mastruberen. 
Over of het wel goed is en zo...Het was op zich niet slecht alleen je moest er wel goed over 
nadenken. Je moet dan vooral om de toekomst denken. Als je een vrouw hebt kun je er 
niet zo maar mee doorgaan”. 
 
In sommige gevallen ging het verder dan alleen dagdromen. Eén meisje van 14,9 jaar 
vertelt: “Hij ging mij knuffelen alleen nu denk achterna dat ik toch anders had moeten 
handelen. Dan wist ik nu zn naam en waar ie woont en of ik misschien nu een vriendje 
had”. Bij een andere deelnemer maakte de gebeurtenis aanzienlijk minder indruk, 
maar houdt er wel een afspraakje aan over: “Ik heb op stap met een meisje gezoend, 
maar ik was dronken en ik wist er niks meer van... Nu wil ze dat ik bij haar langs kom om 
een drankje te doen en dat ik blijf slapen. En dat is morgen en dat ga ik doen!” (jongen, 
19,3 jaar). Wat opviel was dat uit de dagboeken naar voren kwam dat meisjes heel 
voortvarend kunnen zijn: “Een vriendin kwam langs en het werd wat close. Ze lag op 
een gegeven moment naakt in mijn bed” (jongen, 17.27 jaar). Meisjes laten soms 
expliciet weten dat ze zin hebben in seks: “Dat ik a.s. Vrijdag bij een jongen slaap en tot 
nu toe kon ik me iedere keer inhouden wat seks betreft maar denk dat het nu toch echt 
gaat gebeuren (17,1 jaar). Een ander meisje van dezelfde leeftijd vertelt over dat ze de 
week daarvoor seks heeft gehad maar dat het nu “… redelijk kortaf en droog tussen 
hem en mij, en toen heeft een andere vriend dinsdag bij mij geslapen waarmee ik ook 
weer bijna seks heb gehad en ben nu bang dat ze van elkaar erachter komen dat ik dus 
met beide flirt”.  

 

Verder vertellen jongeren waar ze het hebben gedaan. Zoenen bij de bus of seks 
hebben tijdens het uitgaan: “Ik ging uit met 3 vrienden het was een gezellige avond ben 
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een leuk meisje tegen gekomen en we hadden sex in de meisjes wc” (jongen, 17,8 jaar)”.  

Over flirten  

Soms gaat de gebeurtenis over het ‘goede voornemen’ om te flirten. Zo schrijft een 
jongen (16,2 jaar): “Ik wil meer met meisjes omgaan dus ging ik deze week proberen 
meer met ze in gesprek te gaan enzo”. Of deze jongen (14,7): “Beetje rondkijken naar 
leuke meisjes. Oogcontact zoeken, meer over haar persoonlijkheid te weten komen, 
beetje flirten”. Of een meisje van 13,1 jaar die zich voorneemt om verder te gaan dan 
oogcontact maken hoewel ze nu al toegeeft dat ze hierin waarschijnlijk zal gaan falen: 
“Altijd in de klas, als ik naar die jongen kijk, kijkt hij mij ook aan en dan kijken we beide 
weer een andere kant op. Ik heb mezelf voorgenomen om dan te gaan lachen als hij naar 
mij kijkt (om hem dan te laten merken dat ik hem leuk vind!) maar dat lukt niet”.  
 
Andere jongeren hebben ‘doordachte’ plannen over hoe of waarmee ze indruk gaan 
maken op het andere geslacht. Bijvoorbeeld deze jongen (15,8 jaar): “Ik ga indruk op 
haar proberen te maken met gym en probeer wat met haar te praten. Hier denk ik over 
na”. Maar gym schijnt niet zijn enige sterke kant te zijn. Een andere keer schrijft hij: “Ik 
probeerde indruk te maken op dametjes door te praten en helpen met school etc”. 
Andere jongeren flirten subtiel: “Er was een spooktocht en er waren 3 jongens mee ze 
zijn heel erg aardig en met een spooktocht ga je dan een beetje aan elkaar vastklampen 
en daar voelde ik me toch wel een beetje gevleid door” (meisje, 14,1 jaar).  
 
Flirten gebeurt veel tijdens uitgaan, op school (waar het gezamenlijk maken van 
werkopdrachten een goede flirtgelegenheid biedt), maar ook bijvoorbeeld activiteiten 
rondom de kerk bieden tal van mogelijkheden. “Na de openlucht-kerkdienst in de 
achtertuin van de dominee wilde mijn zusje een van de konijntjes op schoot. Eén van de 
zoons van de dominee (de jongen waar ik al heel lang verliefd op ben) pakte toen een 
konijntje uit de ren en zette hem op mijn zusjes schoot. En ik stond daarbij en toen heb ik 
even met die jongen gepraat. En hij lachte naar me <3. En daarna moest ik daar de hele 
dag aan denken en mijn dag kon niet meer stuk ” (meisje, 14,2). Een ander meisje 
(15,7 jaar) schrijft: “We zaten in de kerk, ik onder, hij boven. En er stond een vrouw iets 
te vertellen over wat ze met kerst willen doen. Toen smste hij mij 'Jij Maria en ik Jozef in 
die kerststal? Ik werd er wel blij van, maar ik had al besloten dat ik hem gewoon zou 
vergeten, omdat hij mij toch niet meer leuk vindt, en omdat hij ook al een vriendin heeft. 
Maar op dat moment smste ik toch gewoon terug”.  
 
Naast het face-to-face flirten wordt er veel online geflirt: “Online mijn vriendin had een 
klasgenoot online op msn, en ging daar mee praten. Ik zat er naast en dat wist hij niet. 
op het laatst gingen we het hem vertellen en een beetje met hem flirten” (meisje, 15,6 
jaar). Maar ook via sms en whatsapp worden er toenaderingspogingen gedaan. Soms 
komt het flirten echter niet van beide kanten zoals bij dit meisjes van 18,9 jaar die niet 
goed weet wat ze met de whatsappjes van een vriend aan moet: “Vriend die ik best 
goed ken app'te hoe het ging. Prima gesprek, totdat ik zei dat ik ging slapen. Het kwam 
erop neer, dat hij wel 'lekker warm naast mij wilde liggen en knuffelen'. Ik hield het 
maar een beetje af en ging er verder niet op in (mede omdat hij een vriendin heeft en 
omdat hij meer een broer is dan een toekomstige liefde). Later vertelde hij (via 
whatsapp) dat hij mij altijd al leuk heeft gevonden en nog steeds, daarbij gaf hij aan dat 
hij altijd al een zwak voor mij heeft gehad. Ik wist niet zo goed hoe ik hier op moest 
reageren”. 
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Over een relatie willen versus een ander die een relatie wil 

Sommige jongeren willen een relatie en hebben er alle vertrouwen in dat ze deze ook 
krijgen met die ene speciale persoon. Zo schrijft een jongen (20,6 jaar) “Nog steeds 
goed contact met hetzelfde meisje als de vorige keer. Gaat erg goed, om persoonlijke 
redenen is het nog niet officieel 'aan', maar dat komt wel”. En deze jongen (15,3 jaar) 
weet al precies hoe het verder gaat lopen: “Ik vraag haar verkering en dan zegt zij ja en 
dan geef ik haar een zoen”.  
 
Echter, soms lijkt het dan wel wederzijds te zijn, maar liggen de zaken toch blijkbaar 
ietwat gecompliceerder. Meisje (13,9 jaar): “Ik vind een jongen al heel lang leuk en wil 
graag verkering met hem. Volgens mij vind hij mij ook leuk en ik zou wel een keer wat 
met hem willen afspreken. Maar dan moet het van mijn kant komen en ik zou het heel 
leuk vinden als hij mij zou vragen om iets te doen, maar ik denk niet dat hij dat gaat 
doen. Maar als het alleen van mijn kant komt wil ik geen verkering”. Een ander meisje 
van 14, 6 jaar schrijft het volgende: “Een vriend van mij had eerst gezegd dat hij me niet 
meer leuk vond. Maar toen op de avond van mijn klassenfeest zei hij dat hij me nog wel 
leuk vond. We wouden allebei opzich wel verkering, maar mijn ouders vinden dat niet 
een goed idee. Omdat ik 2/3 maanden geleden een heel 'verhaal' had met een andere 
jongen. En die jongen heeft niet echt zo'n heel goed verleden, want hij flirtte altijd nog 
wel erg vaak met andere meiden, nu nog steeds wel. Dus dat valt wel erg tegen. Dus nu 
weet ik niet meer zo heel zeker of ik wel verkering wil hebben met hem”.  
 
Er zijn ook jongeren die twijfelen of dit moment een goed moment is om een volgende 
stap te zetten: “Ik vind een meisje leuk en we praten al aardig vaak, alleen ik zit nu te 
denken over verkering maar ik weet niet of het slim is om het nu te vragen of later. Ik 
denk dat we eerst nog wat meer met elkaar om moeten gaan” (jongen 16,8 jaar). 
Andere jongeren worden gedwarsboomd in hun pogingen: “Ik had bijna iets met 
Klasine, en toen ging een van mn beste vrienden, Robbert, met haar op t schoogala, en nu 
hebben ze verkering” (jongen 15,2 jaar).  
 
Soms vinden de jongeren het zelf wel een goed moment, maar dan heeft de andere 
persoon nog teveel aan zijn hoofd. Zoals bij bijvoorbeeld dit meisje van 14,7 jaar die 
schrijft: “Hij (de jongen die ik leuk vind) ging vrijdagavond naar een feest toe, dat feest 
was van zijn exvriendin haar school, ze kwamen elkaar daar tegen, en dat was de eerste 
x dat ze elkaar weer zagen sinds het was uitgegaan. Zij stond op een duur te huilen 
achter hem, dus hij met haar praten. Na een poosje ging hij dansen met wat vriendinnen 
en zij zag dat en begon weer te huilen, toen heeft zij ongeveer een uur in zijn armen 
liggen te huilen. Daarna ging hij helemaal los met een paar van z'n vrienden van de 
basisschool, toen kwam die ex eraan en gaf hem ineens een kus op z'n mond. Later zei ze 
dat ze zijn lippen miste en dat ze maar geen zoen had gegeven want dan zou ze vreemd 
gegaan zijn, want ze heeft al 3/4 week een nieuw vriendje. Hij wou daarom dit ook 
allemaal maar uit z'n hoofd zetten, omdat zij toch alweer een nieuw vriendje heeft maar 
hij kan dit niet, en zij wou dat eigenlijk ook niet. Maar ik zou dus echt super graag willen 
dat hij het wel gewoon uit z'n hoofd kan zetten, en dat wij gewoon weer verder gaan, 
maarja dat kan niet, want hij moet eerst alles beetje op een rijtje krijgen denk ik.”.  
 
Uit de dagboeken komt ook naar voren dat de deelnemers (op een aardige manier) 
worden afgewezen zoals een meisje van 14,5 jaar die vertelt dat ze ‘gefriendzoned’ is. 
 
Andersom komt het echter ook voor. Anderen willen iets met de deelnemer. Dit is in 
sommige gevallen niet wederzijds, zoals bijvoorbeeld bij deze jongen (19,4 jaar): “Dat 
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meisje waar het over gaat wilde iets met mij starten, maar ik niet met haar. Dit had ik 
niet op een goede manier naar haar gecommuniceerd”. Bij sommige deelnemers gaat er 
een aardige tijd over heen, maar ook dan kunnen ze zich er nog steeds druk over 
maken: “Aanstaande week is wintersport. Vorig jaar heb ik daar een jongen ontmoet 
waarmee ik heel goed kon opschieten, hij wou alleen meer van me dan ik dat wou. Nu zie 
ik hem dit jaar weer en ben ik nogal zenuwachtig voor omdat ik enerzijds hem niet wil 
teleurstellen maar ook niet iets met hem wil” (meisje 17,5 jaar). En een aantal 
deelnemers krijgen ‘teveel’ aandacht: “Ik word een beetje gek van alle jongens die van 
alles van me willen. Ik whatsapp nu met best veel jongens en er zijn wel wat die meer 
willen dan vrienden zijn zeg maar. En ik wil dat absoluut niet en ik weet niet goed hoe ik 
daar mee om moet gaan. Sowieso heb ik mijn hoofd er niet echt bij want ik ben druk met 
school en mezelf…” (meisje, 17 jaar). Een ander meisje van 17 jaar schrijft “De laatste 
tijd krijg ik veel te horen dat een paar mij leuk vinden..het word allemaal veel te veel en 
ik weet niet goed wat ik moet doen”.  
 
Soms was het voor de deelnemers zelf niet duidelijk wat er precies aan de hand is 
en/of wat zij willen: “Of een jongen mij leuk vind, want hij stuurt wel veel smsjes enzo. 
En als het zo zou zijn, of ik dan wel iets met hem wil”(meisje 15,2). Wanneer de signalen 
niet helemaal duidelijk zijn kan een deelnemer zich vergissen: “Een jongen die ik tijd 
geleden leuk vond, maar nu niet meer. Het voelde voor mij alsof hij mij wel leuk vind. En 
dus heb ik gezegd of eigenlijk gevraagd of hij me leuk vond maar toen werd die boos. En 
nu ben ik arrogant” (meisje 19,4 jaar). Wanneer het niet wederzijds is kan dat leiden 
tot vervelende gevolgen zoals ruzie: “Ruzie over dat iemand verliefd is op mij en ik niet 
op hem. Hij heeft het er moeilijk mee” (meisje 15,4 jaar). 
 
Verder komt het voor dat het leuk vinden van elkaar wederzijds is, maar dat één van 
de twee nog niet toe is aan een relatie: “Hij is 17 en hij vind me leuk. Ik hem ook wel, 
maar ben nog niet toe aan een vaste relatie. Toch zit ik wel steeds na te denken hoe het 
zou zijn om verder te gaan met hem. Daar praten we ook veel over, over seksualiteit”. 
(meisje 15,1 jaar). 

Over het uitgaan van een relatie, exen en liefdesverdriet 

Spijt en twijfel komen bij het uitgaan van een relatie vaak voor: “Ik heb een bijna-
relatie afgebroken omdat hij niet dezelfde religie aanhing als ik en dat ook niet wou 
proberen. En nou mis ik hem wel erg en moet ik veel aan hem denken” (meisje 15,9 jaar). 
Een ander meisje van 15,6 jaar spreekt in een dagboek haar twijfel uit: “Mijn vriend 
ging sjansen met anderen dames waardoor ik het uitmaakte en nu meerdere jongens 
achter me aan heb, die ook leuk zijn. Maar ik hou nog wel van mijn ex, en hij volgens mij 
ook van mij. Maar die anderen vind ik ook wel leuk dus moet ik een keuze maken maar ik 
weet niet welke keuze…” 
 
Wanneer een relatie wordt beëindigd hebben de deelnemers soms een gevoel van 
‘gemis’. Het gevoel van missen hoeft echter niet perse persoonsgebonden te zijn: 
(Meisje 19,8 jaar) “Ik denk vaak terug aan de tijd samen met mijn ex en bedenk me dat 
dat echt wel leuk was. Ook heb ik al een tijd lang geen seks meer gehad en ik mis 
eigenlijk wel iemand naast me. Niet dat ik er tijd voor heb, maar toch”.  
 
Wanneer het uitgaat proberen jongeren vaak om hier goed mee om te gaan. Soms 
willen ze vrienden te blijven, maar soms gaat het juist de andere kant op: “Mijn ex 
verteld verhalen over mij aan al zijn vrienden en vriendinnen dat ik hem gepijpt heb en 
dat ik weer met m'n andere ex bezig ben en met mijn huidige vriendje vreemdga en dat 
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soort dingen maar ik kan dat soort dingen niet over hem vertellen want dan verteld hij 
een nog al groot geheim van mij aan iedereen die hij kent, jong en oud” (meisje 14,8 
jaar). Hoewel het uitgaan van een relatie eerst gepaard kan gaan met ruzie kan daarna 
weer één van de twee gevoelens voor de ander krijgen: “Mijn ex en ik zijn al een tijdje 
uit elkaar. maar 4 week terug heb ik weer contact met hem gekregen, omdat onze 
situatie uit de hand ging lopen. We negeerden elkaar en maakten elkaar zwart. 
Maandag heb ik een drankje met hem gedronken om het allemaal uit te praten. Hij 
beweerde een nieuwe vriendin te hebben maar ook weer niet. heel vaag allemaal. 
Uiteindelijk is hij naar haar toe gegaan om mij te kunnen vergeten. Maar nu heeft hij 
weer gevoelens voor mij. Maar wat hij allemaal gedaan heeft pik ik niet langer. En al 
helemaal niet als hij steeds dingen voor me achter houd” (meisje 21, 3 jaar).  
 
Ook kunnen oude gevoelens weer terug komen, zelfs wanneer de jongere weer een 
andere relatie heeft, zoals bij dit meisje van 18,8 jaar het geval is: “Ik heb mijn ex 
vriendje sinds 7 maanden weer eens gezien en mee gepraat. Ik werd intens vrolijk en 
eigenlijk wel een beetje verliefd. Maar dit moet ik geheim houden voor mijn huidige 
vriend”.  
 
Soms gaan exen er vandoor met een goede vriend of vriendin. Een meisje van 13,9 jaar 
probeert hier zo goed mogelijk mee om te gaan hoewel ze het erg moeilijk vindt: “Ik 
heb een vriend waar ik 2 jaar verliefd op ben geweest en ook mee heb gedate maar niet 
echt verkering ofzo. En hij is nu verliefd op een goede vriendin van mij, en nu moet ik hun 
liefdesdoctor spelen omdat zij het te eng vinden om met elkaar te praten! Dus ik ben nu 
de tussen persoon tussen mijn goede vriendin en van mijn ex. En dat vind ik erg 
vervelend en raar dus probeer ik nu een oplossing te zoeken om ze dit eerlijk te zeggen 
en niet op een onaardige manier”. Een andere deelnemer (16,8 jaar) gaat totaal anders 
om met eenzelfde soort gebeurtenis: “Ik had met me ex en toen maakte ze het uit en 
nam ze met me beste vriend ik vlipte al me vrienden lieten me vallen en me familie was 
er niet meer voor me”.  
 
Meestal worden relaties uitgemaakt omdat de deelnemer (of de ander) die relatie niet 
meer ziet zitten. Een enkele keer wordt de relatie verbroken omdat het van ‘iemand’ 
anders moest: “God vertelde mij dat ik het uit moet maken met mijn vriend”(meisje 
16,8). 

Voorbeelden hoofdcategorie 1 SBW-gerelateerd onderwerp: Verliefdheid 

Het meest besproken onderwerp in de dagboeken is verliefdheid. In totaal ging 315 
van de dagboeken over verliefdheid. Het blijkt dat verliefdheid zowel voor jongens 
(33% van de dagboeken) als voor de meisjes (31% van de dagboeken) een belangrijk 
onderwerp is. Het houdt de jongeren veel bezig.  
 
In de meeste gevallen (46%) vertelden de jongeren verliefd te zijn op iemand, maar 
was het niet bekend of dit wel of niet wederzijds was (56% jongens en 43% meisjes). 
Soms zijn de jongeren nog maar net verliefd: “Ik kwam tot inzicht dat ik iemand leuk 
vond” (jongen, 17,3 jaar) of een meisje van 12,7 jaar schrijft: “Ik besefte dat ik hem leuk 
vond”. Anderen zijn al in het stadia van ‘houden van’. Een jongen (14,7 jaar) zegt: “Ik 
hou van haar!”. Hij wil “…haar verkering vragen, maar ik durf het nie....”. Dan maakt hij 
een besluit: “Ik ga het morgen doen”. Helaas vulde deze jongen maar één dagboek in 
dus zullen wij nooit te weten komen hoe het afgelopen is. 
 
Jongeren willen graag weten waar ze aan toe zijn, maar dat is niet eenvoudig. Een 
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jongen (15,5 jaar) schrijft: “Ik vind gewoon een meisje leuk en wil kijken of het misschien 
iets gaat worden door eerst gewoon met haar te praten maar ik weet nog niet hoe 
precies”. Een andere jongen (14,8 jaar) had de kans om er achter te komen of zij ook 
iets voor hem voelde maar verspilde deze kans: “Het gebeurde op school. Iedereen was 
moe omdat we de nacht daarvoor iets op school hadden. En we hadden Duits, we hoefden 
helemaal niets te doen. We mochten gewoon gaan slapen. Wij zaten dus in een lokaal 
waar ook bankjes stonden met zachte kussens erop daar gingen sommigen op liggen. Ik 
ook. En toevallig lag ik daar samen met diegene die ik leuk vind. Het was de hele tijd heel 
gezellig. Op een gegeven moment vroeg diegene of ik ook iemand leuk vond. Ik zei 'nee' 
maar ik had natuurlijk 'ja' moeten zeggen, want er zijn meerdere mensen bij mij in de 
klas die zeggen dat zij mij ook leuk vind. Maar ja, helaas....”. Ook meisjes schrijven over 
dat ze het graag willen weten. Een meisje van 16,7 jaar schrijft dat ze een jongen 
“…super leuk vind, maar niks mee heb”. Het lijkt haar “wel een leuke jongen om een 
relatie mee te hebben, maar ik weet niet of ik daar wel aan toe ben”. Ze besluit om te “… 
kijken hoe het verder loopt, hoe hij tegen over mij reageert, of ik ook kan ontdekken of hij 
mij ook leuk vind”.  
 
Jongeren worden verliefd op klasgenoten, kennissen, maar ook op onbekenden: zo is 
dit meisje (16,8 jaar) verliefd op een jongen die ze eigenlijk niet kent: “Tijdens de TT 
nacht waar ik heen ben geweest heb ik na een hele lange tijd weer de jongen die ik zo 
leuk vindt in het echt gezien. Dit zorgt er dan weer voor dat ik helemaal gek wordt in mn 
hoofd en amper nog aan iets anders kan denken, ook al ken ik deze jongen niet…”. 
 
Dikwijls neemt de verliefdheid een grote plek in beslag in het hoofd van de jongeren. 
De jongeren zijn afgeleid of kunnen nergens anders meer aan denken. Een meisje 
(16,2 jaar): “Dat is een jongen aan wie ik heel veel denk, & die ik leuk vind. We praten 
elke dag… en het is zo'n beetje het enige waar ik aan denken kan”. En deze jongen heeft 
het wel heel erg te pakken: “Ik vind dat meisje leuk dus ik ging een beetje met haar 
flirten en aanraken en toen hoorde ik van een vriend (is dat na deze gebeurtenis niet 
meer) dingen die niet waar zijn maar dat wist ik niet dus zei dat allemaal tegen dat 
meisje en dat meisje geloofde me eerst en later niet meer en toen was heel erg boos op 
me en had ze me geblokkeerd en nu probeer ik weer het vertrouwen te willen van dat 
meisje omdat ik zonder haar gewoon geen zin meer heb om te leven”.  
 
Daarnaast gingen de dagboeken voornamelijk over ‘verliefdheid in het algemeen’ 
(15%). Onder deze subcategorie vallen antwoorden als: “Ik ben niet echt verliefd, maar 
ben wel veel bezig met wie ik leuk zou kunnen vinden, en op wie ik verliefd zou kunnen 
zijn” (meisje, 15,6 jaar) en “Ik vraag me af wat ik zou voelen als ik verliefd ben” (meisje, 
16,8 jaar). En ook jongens houden zich in het algemeen bezig met verliefdheid 
“Verliefdheid, alleen een gedachte, meer niet” (jongen, 16,7 jaar). 
 
Wanneer de deelnemers verliefd zijn doen ze in 27% van de gevallen niets (jongens 
36%, meisjes 24%). Ze durven niet, of weten niet wat ze kunnen doen. In 21% (25% 
van de jongens en 20% van de meisjes) proberen de jongeren toenadering te zoeken 
en of te flirten. In 9% praten de deelnemers er over (jongens 9% en meisjes 8%). Dit 
praten kan met diegene zijn op wie ze verliefd zijn, maar dit kan ook een goede vriend 
of vriendin zijn. 

Voorbeelden hoofdcategorie 2 SBW-gerelateerd onderwerp: Relatie 

Na verliefdheid gaan de meeste dagboeken (19% van de dagboeken van zowel de 
jongens als van de meisjes) over een gebeurtenis of gedachten met betrekking tot 
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relaties. In 93% van deze dagboeken gaat het over de eigen relaties van de jongeren. 
In de overige 7% gaat het over relaties van vriend(inn)en of broers en zussen.  
 
Van de jongeren die over zichzelf schrijven gaat 20% van de dagboeken over de relatie 
als ‘feit’: “Mijn verkering” (jongen 14,8 jaar) en “Ik heb verkering” (meisje 13,1 jaar). 
Vaak geven de deelnemers een gevoelsreflectie bij dit feit: “Als ik aan mn vriend denk 
krijg ik hele gekke gevoelens maar het zijn wel super fijne gevoelens” (meisje 17,1 jaar), 
of dit meisje (15,5 jaar) die schrijft: “Ik heb verkering en ben helemaal in de wolken met 
mijn vriend”. Een week later is dat positieve gevoel nog niet verdwenen: “Ik heb 
verkering en ben helemaal in love”. Ook een jongen van 16,4 jaar steekt zijn gevoelens 
niet onder stoelen of banken. Op de vraag wat hem het meeste heeft beziggehouden 
die week als het over SBW-gerelateerde gebeurtenissen en gedachten gaat, 
antwoordde hij: “Haar”. De daarop volgende weken schrijft hij twee keer achter 
elkaar: “Ik hou van mijn vriendin”. Eén meisje (17 jaar) schrijft over haar relatie met 
een ander meisje: “Over hoe veel ik van haar hou en dat ik haar niet kwijt wil”. Verder 
geven de jongeren aan veel aan hun relatie te denken. “Ik heb verkering met diegene en 
denk daar dus alleen aan” (jongen 13,3 jaar).  
 
In 6% van de dagboeken geven de jongeren aan net verkering te hebben gekregen. 
Een jongen van 20 jaar schrijft: “Gisteravond was het dan eindelijk zover. Ik heb nu 
officieel een relatie met het meisje waar ik al een tijdje mee aan het daten ben”. Anderen 
lopen er min of meer tegen aan: “Ik had samen met een vriend laatst feestje en daar 
hebben we nu beiden dus een vriendin aan overgehouden” (jongen 13,3 jaar). Dit meisje 
van 16,5 jaar is erg blij met de gebeurtenis: “Ik kreeg verkering met de leukste jongen 
van de wereld ”.  
 
Verkering krijgen is leuk, maar soms zitten er ook nadelen aan. Een meisje van 16,1 
jaar schrijft “... toen moesten we het iedereen vertellen en dat vond ik heel vervelend ;p 
Want iedereen kijkt je opeens zo aan en ze moeten er aan wennen enzo. En ik was heel 
benieuwd wat mijn vriendinnen nu van hem vinden enzo”. En een jongen van 17,8 jaar is 
heel blij met zijn vriendin want “... het is een heel leuk meisje”, alleen geeft hij ook een 
negatieve kant aan van het hebben van een relatie: “... alleen me vrienden zijn zo snel 
jaloers”.  
 
Wanneer je verkering hebt doe je vaak leuke dingen met die ene speciale persoon. De 
dagboekdeelnemers lieten in 14% weten dat ze uitkeken naar een bepaalde 
gebeurtenis (bij elkaar logeren of elkaar na een ‘lange’ tijd weer zien): “Ik had een feest 
van mijn studentenvereniging, mijn vriendin was er ook. Dankzij drukte hadden we 
elkaar zo'n 2 weken niet gezien. Was erg gezellig en leuk!” (jongen 20 jaar), of dat ze 
een leuke date hadden gehad (samen uitgaan of het vieren van een feestje), zoals dit 
meisje (21,9 jaar): “Ik vierde met mijn vader mijn verjaardag, mijn vriend was er ook bij. 
Veel familie had mijn vriend nog niet gezien. Het was dus erg leuk om mijn vriend voor te 
stellen aan mijn familie”.  
 
Verder willen jongeren diegene met wie ze verkering hebben graag vaak zien. 
Wanneer dit niet lukt dan missen ze deze persoon (7%). Soms bestrijkt dit gemis een 
periode van één week: “Over het gemis van mijn vriend die ik een week lang niet kon 
spreken ivm geen pc en geen beltegoed, en een vriendin die mij in die tijd erg steunde” 
(meisje, 15,7 jaar), in een ander dagboek een periode van een half jaar “Mijn vriend 
vertrok donderdagochtend voor een half jaar naar Parijs. Ik bracht hem weg naar 
Schiphol. Het afscheid was erg moeilijk” (meisje 21,9 jaar). 
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Naast leuke dingen doen met diegene met wie je verkering hebt hebben jongeren vaak 
meningsverschillen (“Over een meningsverschil, een beetje gezeur en daar denk ik nu 
over na” (jongen 20,1 jaar)), ergernissen (“Toen we uitgingen met hem en zijn vrienden 
bleek hij een beetje het pispaaltje van de groep te zijn, en toen irriteerde ik me dood aan 
zijn luidruchtige gedrag en geclaim. we hebben het er de volgende dag over gehad en 
nog gemokt enzo. maar nu is het wel weer goed” (meisje 17,5 jaar), of “Over dat zij nooit 
het initiatief neemt om wat te gaan doen. Moet altijd van mijn kant komen anders 
gebeurt er niets” (jongen 17,3 jaar)), en ruzie. Een meisje van 15,9 jaar schrijft: “Ik had 
ruzie met hen en dacht aan slechte dingen”. Samen omvatten de meningsverschillen, 
ergernissen en ruzies 14% van de dagboeken die gaan over relaties.  
 
In 15% twijfelen jongeren aan hun relatie. “Ik begon na enkele dingetjes ineens te 
twijfelen aan onze relatie. Heb ik met haar gedeeld en haar ook verteld dat ik het gevoel 
helemaal niet leuk vond. We hebben het goed uitgesproken” (jongen 20 jaar). De twijfel 
kan voorkomen uit onzekerheid: “Ik word gek van mezelf door mn vriend, het voelt 
alsof hij mij niet belangrijk genoeg vind” (meisje 14,2 jaar). De onzekerheid kan echter 
ook op de deelnemer zelf slaan (meisje 13,6 jaar): “Ik heb nu sinds 3 weken verkering 
en eigelijk gaat het heel goed! aleen ik ben heel onzeker over hoe ik eruitzie en dat merkt 
hij ook wel gelukkig is hij wel heel lief voor me en zegt dat ik helemaal niet onzeker hoef 
te zijn over mijn uiterlijk aleen heb ik er best wel moeite mee om dat te geloven”. Soms 
vinden deelnemers het lastig om een relatie te hebben en gaan ze daarom twijfelen: 
“De gedachte gaat over mij en mijn vriendje, over dat ik voor het eerst echt rekening met 
iemand moet houden, op school maar vooral ook in mijn toekomst. Ik wil na mijn 
eindexamen een reis gaan maken, maar doordat hij er nu is veranderen dat soort 
plannen. En ik vind het altijd heel gezellig met hem maar soms vind ik hem beklemmend 
en ik weet dat ik het er met hem over moet hebben maar dat vind ik heel lastig. Ik ben 
wel van plan om dat te doen, al weet ik niet of ik dat durf” (meisje 15 jaar). Hetzelfde 
meisje schrijft later: “Dat ik vind dat hij veel op mijn lip zit en dat ik het moeilijk vind om 
rekening met hem te houden en dat ik heel soms denk dat ik van hem af wil. Ik ben nog 
maar 15 en ik heb zo'n idee dat je als een vriendje hebt je beperkt word in je doen en 
laten omdat ik de hele tijd rekening met hem moet houden in al mijn plannen. Maar 
tegerlijkertijd durf ik niet tegen hem te zeggen dat ik meer ruimte wil”. Een ander 
meisje van 14,8 jaar schrijft: “Ik heb geen idee wat ik wil. Ik houd van mijn vriend, maar 
ik heb het gevoel dat het misschien tot nu toe wel lang genoeg heeft geduurd. We hebben 
nu inmiddels 9 maanden verkering, maar ik heb het gevoel dat ik wel toe ben aan wat 
anders. Ik ben immers nog maar 14 (bijna 15), en als je die leeftijd hebt wil je nog wel 
eens wat anders”. Sommige zetten dit ‘eens wat anders willen’ om in daden: ze gaan 
vreemd zoals dit meisje van 17,4 jaar: “Ik heb met een andere jongen gezoend”, of zoals 
deze jongen van 18 jaar: “Ik ging dus vreemd met een onbekend meisje”. De jongen geeft 
later in het dagboek aan dat het nu uit is met zijn vriendin. Soms is het echter niet 
duidelijk of het echt vreemdgaan is: “Mijn vriend is afgelopen weekend op stap geweest. 
In de kroeg waar hij was met een kameraad bleek ook een collega te zijn met wie hij 
regelmatig contact had. Ik was niet meegegaan, maar hij mocht van mij wel zonder mij 
weggaan (moet immers kunnen toch?) Die avond bleek hij erg veel met die collega geflirt 
te hebben en aan het eind van de avond, toen die collega wegging liep hij nog even met 
haar mee om haar 'uit te zwaaien'. Zij vroeg toen van hem nog een afscheidskus en hij 
gaf haar vervolgens een klein kusje. Zij vond dat niet genoeg en vroeg vervolgens een 
grotere kus. Hij twijfelde even, maar gaf haar die wel. Dit alles heeft zich voor de 
bewakingscamera afgespeeld waardoor veel mensen in de kroeg dit gezien hebben. Daar 
waren ook mensen bij die mij kende en die mij direct inlichten. Ik heb knallende ruzie 
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met mijn vriend hierover gehad. Hij geeft aan dat hij spijt heeft, maar hij kan niet zeggen 
dat hij dit vreemdgaan vindt. Ik ben zo ongelofelijk kwaad op hem dat hij dit gedaan 
heeft en ook nog eens niet 'echt' zijn fout wil erkennen” (meisje 22,9 jaar). In een paar 
gevallen gaat de twijfel zo ver dat deelnemers het uitmaken of denken over het uit te 
maken: “Ik wil het uit maken want hij flirt steeds met andere” (meisje 13,1 jaar).  
 
Ook fysieke seksuele handelingen houdt de gemoederen in een relatie bezig (14%).  
Een meisje van 14,8 schrijft: “... Ook denk ik veel aan het feit dat we nog niet gezoend 
hebben, hij heeft al wel eens eerder gezoend, ik nog nooit. En je denkt altijd wel zo dat je 
graag met iemand wilt zoenen, maar als het dan eenmaal zo is dan durf je het niet. Ik ga 
dan over alles nadenken, wat als ik er niks van bak, of hij niet, wat zeg je nadat je hebt 
gezoend, wanneer zoen je, en wanneer niet?”. Jongeren (met name meisjes) twijfelen 
hoe ver ze willen gaan. “Nou hij wil het al doen. Ik ook wel maar aan de andere kant ook 
weer niet, want ben gewoon bang dat hij me daarna niet meer hoeft” (meisje 15,3 jaar). 
Een ander meisje van 15,5 jaar schrijft: “Aankomend weekend hebben we een feestje en 
daarna blijft hij hier slapen. Ik weet alleen nog niet zo goed wat ik moet verwachten of 
wat er van mij wordt gehoopt of verwacht”. Geloof speelt ook een rol bij de beslissing 
hoe ver jongeren willen gaan op fysiek seksueel gebied: “Aan de ene kant zou ik het wel 
willen, aan de andere kant zou ik willen wachten tot nadat ik getrouwd ben” (meisje 
15,5 jaar). En ook voor deze jongen (20 jaar) is het geloof belangrijk: “Aangezien mijn 
vriendin en ik beiden Christen zijn doen we niet aan seks voor het huwelijk. Aangezien 
we elkaar op lichamelijk gebied uiteraard tot elkaar aangetrokken voelen hebben we 
laatst duidelijk grenzen bepaalt tot hoever we gaan. Dit gaat tot nu toe goed!”. Soms 
praten deelnemers met anderen over seks. Deze jongen (20,1 jaar) praat er 
bijvoorbeeld met zijn ouders over: “Het gesprek over wat mijn ouders ervan vinden als 
ik een weekend naar mijn vriendin ga. Ze willen vooral dat ik zelf goed weet wat ik doe 
hoe ik omga met seks en daarmee met mijn vriendin”. Jongeren vertellen soms over 
fysieke gebeurtenissen die ze hebben gedaan: “Gwn veel lekker seks de hele nacht 
zonder te stoppen” (jongen 20,5 jaar), anderen schrijven erover na te denken: “Ik denk 
veel aan gemeenschaphebben met me vriendin” (jongen 17,9 jaar). “Over seks... of ze 
seks met me wil, wanneer we seks zullen hebben, hoe het zou zijn... en of ik wel goed ben 
dan” (jongen 19,5 jaar). Eén deelneemster (15,2 jaar) wil “… een keer gewoon weer 
romantisch seks hebben. Dat je de liefde voelt”. Anderen zijn erg al tevreden over hun 
seksleven, “De seks is goed”, schrijft een meisje van 17,5 jaar.  

6.4 Seksuele ontwikkelingstrajecten 

Om de individuele seksuele ontwikkeling over tijd in kaart te kunnen brengen moet 
sprake zijn van ‘genoeg’ dagboeken over seksgerelateerde onderwerpen. Er is daarom 
een selectie aangebracht waarbij er ten eerste rekening is gehouden met een minimum 
aan ingevulde dagboeken én een bepaald percentage seksgerelateerde dagboeken.  
 
De grens is gelegd bij tien dagboeken. Hierdoor zijn de dagboekvragenlijsten over 
minimaal twee onderzoeksperioden uitgespreid. Na deze selectieprocedure bleven 
van de 385 deelnemers 150 deelnemers over (jongens=38; meisjes=112).  
 
Wat betreft de proportie seksgerelateerde dagboeken is 50% genomen: ten minste de 
helft van de dagboeken dienden te gaan over seksgerelateerde onderwerpen in de 
brede zin van het woord. Wanneer deze regel werd toegepast bleven 42 deelnemers 
over: 7 jongens en 35 meisjes (zie tabel 6.16 voor de leeftijd en bijlage 2 voor een 
gedetailleerde informatie over de dagboekdeelname per individu). Op één deelnemer 
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na (een jongen van Antilliaanse afkomst) waren van de deelnemers beide ouders van 
Nederlandse afkomst. Van één jongen kon de etniciteit niet achterhaald worden. Van 
de deelnemers was 22% laagopgeleid (VMBO en MBO: jongens=2; meisjes=7) en 78% 
hoogopgeleid (Havo, VWO, WO: jongens=5; meisjes=32 ). Voor 29% van de jongeren 
was het geloof niet belangrijk (jongens=4; meisjes=8), voor 32% een beetje belangrijk 
(jongens=2; meisjes=10) en voor 39% heel belangrijk (jongens=1; meisjes=15 ). De 
meeste jongeren (43%) namen deel aan zes onderzoeksperioden (zie tabel 6.17).  

Tabel 6.16. SBW-gerelateerde onderwerpen dagboekstudie 

 
De geselecteerde deelnemers waren samen verantwoordelijk voor 45% (n=547) van 
alle seksgerelateerde dagboeken (n=1254).  

Tabel 6.17. Aantal onderzoeksperiode jongens en meisjes  

 Aantal onderzoeksperioden 

 
2 3 4 5 6 (en meer) Totaal 

Jongens 0 2 1 1 3 7 

Meisjes 3 8 7 2 15 35 

Totaal 3 10 8 3 18 42 

6.4.1 Seksueel Ontwikkelingstraject Relatiestaten 

Als eerste zijn voor de 42 deelnemers de relatiestaten over tijd individueel 
uiteengezet (zie voor zowel de persoonskenmerken als voor een overzicht van het 
aantal dagboeken per deelnemer per dagboekwave bijlage 2 tabel 1 en tabel 2). 
Hierbij konden drie verschillende seksuele ontwikkelingstrajecten van relatiestaten 
(OTR’s) van elkaar worden onderscheiden: (1) een Niet Variabel OTR, (2) een Beetje 
Variabel OTR (3) een Variabel OTR. De deelnemers werden aan de hand van twee 
selectiecriteria en drie hoofdregels ingedeeld in een traject. Ten eerste is er gekeken 
naar het aantal verschillende soorten relatiestaten waarin een deelnemer zich tijdens 
het gehele onderzoek bevond. Bijvoorbeeld een jongere deed mee aan drie 
onderzoeksperioden waarbij hij in de eerste periode verliefd was (relatiestaat 
Verliefd), in de tweede periode was hij niet verliefd en had hij geen relatie 
(relatiestaat Niets) en in de derde periode gaf de deelnemer aan een relatie te hebben 
(relatiestaat Relatie). Deze jongen kende drie soorten relatiestaten over de hele 

Leeftijd  Aantal deelnemers 
 

Totaal 

 
Jongens Meisjes 

 
12 1 3 4 

13 0 2 2 

14 2 7 9 

15 2 10 12 

16 0 5 5 

17 1 3 4 

18 1 1 2 

19 0 1 1 

20 0 0 0 

21 0 2 2 

22 0 1 1 

Totaal 7 35 42 
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onderzoeksperioden heen. Ten tweede is er gelet op het aantal soorten overgangen 
van de ene relatiestaat naar de andere relatiestaat. In vorig genoemd voorbeeld is er 
sprake van twee overgangen: van Verliefd naar Niets en van Niets naar Relatie. Een 
deelnemer krijgt aan de hand van drie beslisregels een traject toegekend: (1) wanneer 
de verschillende relatiestaten van een deelnemer over tijd één soort relatiestaat 
omvatte (en daarbij logischerwijs geen ‘overgangen’) dan kreeg deze jongere de ‘Niet 
Variabele’ OTR toegekend. (2) Bij twee relatiestaten en één overgang kwam de 
deelnemer in het ontwikkelingstraject ‘Beetje Variabel’ en (3) vanaf twee relatiestaten 
én twee overgangen zaten de deelnemers in een ‘Variabel’ OTR. 
Van de 42 deelnemers vielen elf deelnemers 26% in de Niet Variabele OTR (zie tabel 
6.18). 

Tabel 6.18. Deelnemers Niet Variabel ontwikkelingstraject relatiestaten 

Relatiestaat Deelnemers Relatiestaat per onderzoeksperiode 

  Beginleeftijd 1 2 3 4 5 

Niets 1 Meisje 14,5 Niets Niets Niets Niet  

 2 Meisje 18,3 Niets Niets Niets Niets  

Verliefd 3 Jongen 14,1 Verliefd Verliefd Verliefd Verliefd Verliefd 

 4 Meisje 14,6 Verliefd Verliefd Verliefd Verliefd  

 5 Meisje 15,4 Verliefd Verliefd Verliefd   

 6 Meisje 15,6 Verliefd Verliefd Verliefd   

Relatie 7 Jongen 17,3 Relatie Relatie Relatie   

 8 Meisjes 17,5 Relatie Relatie Relatie   

 9 Meisjes 19,2 Relatie Relatie Relatie   

 10 Meisjes 21,9 Relatie Relatie Relatie   

 11 Meisjes 22,9 Relatie Relatie    

 
Vijftien deelnemers (36%) vielen in de Beetje Variabele OTR. Zie tabel 6.19 waarbij 
vier verschillende combinaties van twee relatiestaten naar voren komen: Niets + 
Verliefd (acht deelnemers); Niets + Relatie (vier deelnemers); Verliefd + Relatie (twee 
deelnemers) en Relatie + Uit (één deelnemer). 
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Tabel 6.19. Deelnemers Beetje Variabel ontwikkelingstraject relatiestaten 
Relatie 
staat 

Deelnemer Relatiestaten per onderzoeksperiode 

  
Begin 
leeftijd 

1 2 3 4 5 6 

Niets  
Verliefd 

12 Meisje 13,9 Verliefd Verliefd Verliefd Niets Niets Niets 

13 Meisje 15,2 Niets Niets Niets Niets Niets Verliefd 

14 Jongen  15,5 Niets Verliefd Verliefd Verliefd   

15 Meisje 15,5 Verliefd Verliefd Niets Niets   

16 Meisje 15 Verliefd Verliefd Verliefd Niets   

17 Meisje 13 Niets Niets Verliefd    

18 Meisje 17,1 Niets Niets Verliefd    

19 Meisje 14,3 Verliefd Niets 
 

   

Niets 
Relatie 

20 Meisje 15,9 Niets Niets Niets Niets Niets Relatie 

21 Meisje 16,7 Niets Niets Niets Niets Relatie Relatie 

22 Meisje 15,5 Niets Niets Niets Relatie 
  

23 Meisje 21,5 Niets Relatie Relatie    

Verliefd 
Relatie 

24 Meisje 15,5 Verliefd Verliefd Relatie Relatie Relatie Relatie 

25 Jongen 12,3 Verliefd Verliefd Relatie    

Relatie 
Uit 26 Meisje 17,5 Relatie Uit 

 
   

 
De overige 38% van de deelnemers (n=16) valt in de Variabele OTR. De Variabele OTR 
kan onderverdeeld worden in vier verschillende soorten trajecten:  

 Relatiestaat variabel niveau 1: twee soorten relatiestaten en twee 
overgangen.  

 Relatiestaat variabel niveau 2: drie soorten relatiestaten en twee 
overgangen 

 Relatiestaat variabel niveau 3: drie soorten relatiestaten en drie 
overgangen 

 Relatiestaat variabel niveau 4: vier soorten relatiestaten en minsten drie 
overgangen 
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Tabel 6.20. Deelnemers Variabel ontwikkelingstraject relatiestaten 

Relatie- 
staat 
variatie 

Deel 
nemer 

Relatiestaten per onderzoeksperiode 

 Begin 
leeftijd 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 27 J 15,5 Niets Verliefd Verliefd Niets Niets Verliefd 
  

 
28 M 12,5 Verliefd Verliefd Verliefd Niets Niets Verliefd 

  

 
29 M 14,4 Relatie Relatie Uit Relatie Relatie 

   

2 30 M 16,4 Niets Niets Niets Relatie Uit Uit Uit 
 

 
31 M 15,3 Verliefd Relatie Uit Verliefd Relatie Relatie 

  

 
32 M 16,2 Niets Verliefd Verliefd Relatie 

    

3 33 J 18 Niets Relatie Uit Niets Relatie Uit Uit Niets 

 
34 M 16,1 Niets Verliefd Niets Verliefd Niets Verliefd Relatie 

 

 
35 M 14,5 Niets Verliefd Relatie Uit Verliefd Verliefd Verliefd 

 

 
36 M 13,9 Uit Niets Niets Verliefd Verliefd Niets 

  

4 37 M 15,1 Niets Niets Verliefd Relatie Uit Niets Relatie 
 

 
38 M 14,1 Niets Niets Relatie Uit Verliefd Verliefd Relatie 

 

 
39 M 14,7 Niets Verliefd Relatie Uit Verliefd Niets 

  

 
40 M 12,7 Niets Verliefd Verliefd Verliefd Niets Niets 

  

 
41 J 14,8 Verliefd Relatie Uit Verliefd Niets Niets 

  

 
42 M 16,4 Verliefd Relatie Uit Niets Niets 

   
 

6.4.2 Seksuele Ontwikkelingstrajecten in de dagboeken 

De 42 deelnemers zijn in drie verschillende OTR’s onderverdeeld: Niet Variabel, 
Beetje Variabel en Variabel. Om deze trajecten meer inhoudelijk te analyseren is er 
per OTR tevens gekeken naar de dagboekinhoud: emoties, doelen en concerns, ‘tools’ 
en middelen worden besproken (zie SDDS-model hoofdstuk 2, sectie 2.1.2). De 
onderzoeksopzet was dat de deelnemers per onderzoeksperiode vijf dagboeken 
konden invullen. Aan de hand van deze dagboeken wordt er per relatiestaat een 
zogenaamd Ontwikkelingsfragment toegevoegd die aan de relatiestaat een label geeft: 
de relatiestaat wordt voorzien van een meer gedetailleerde betekenis. 
 
Aan de verschillende relatiestaten kunnen in totaal twaalf verschillende 
ontwikkelingsfragmenten worden toegevoegd:  

 (1) Passief: anderen zijn geïnteresseerd in de deelnemer. De deelnemer 
zelf niet. 

 (2) Fantasie: deelnemer fantaseert over de liefde (in de brede zin van het 
woord). 

 (3) Platonisch: deelnemer wil iets met de liefde (in de brede zin van het 
woord), maar onderneemt geen stappen. 

 (4) Actief: deelnemer onderneemt stappen. 
 (5) Fysiek: er vinden seksueel-fysieke handelingen plaats 
 (6) Twijfel: deelnemer twijfelt. 
 (7) Conflict (enkel in combinatie met Relatie): deelnemer heeft ruzie, of 

meningsverschillen met een ander. 
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 (8) Knipperlicht (enkel in combinatie met Relatie): deelnemer heeft een 
relatie met iemand waarbij het steeds aan en uit gaat. 

 (9) Rondkijken (enkel in combinatie met Relatie): ondanks dat de 
deelnemer in een relatie zit blijft de deelnemer flirten en kijken naar 
mogelijke andere liefdes. 

 (10) Exclusief (enkel in combinatie met Relatie): deelnemer richt zich op 
één persoon in de relatie. 

 (11) Verdriet (enkel in combinatie met Uit): De relatie is uit en de 
deelnemer is over deze gebeurtenis verdrietig. 

 (12) Keuze (enkel in combinatie met Uit): Het is de keuze van de 
deelnemer dat de relatie is beëindigd.  

Echter, niet alle combinaties tussen relatiestaten en onwikkelingsfragmenten zijn 
mogelijk. In totaal zijn er 19 mogelijke combinaties:  

 Niets 
   Niets Passief 
   Niets Fantasie 
   Niets Actief 
   Niets Fysiek 

 Verliefd 
   Verliefd Fantasie 
   Verliefd Platonisch 
   Verliefd Actief 
   Verliefd Fysiek 
   Verliefd Twijfel  

 Relatie  
   Relatie Twijfel 
   Relatie Conflict  
   Relatie Knipperlicht 
   Relatie Rondkijken 
   Relatie Exclusief 

 Uit 
   Uit Actief 
   Uit Fysiek 
   Uit Twijfel 
   Uit Verdriet 
   Uit Keuze 
 
Wanneer uit de dagboeken niet kon worden opgemaakt welk ontwikkelingsfragment 
aan de relatiestaat kon worden toegewezen, krijgt de deelnemer enkel een relatiestaat 
toegekend zonder bijpassend label. 

Inhoud Niet Variabele OTR’s 

Van de elf deelnemers lieten vier deelnemers (deelnemer 7, 9, 10 en 11) werkelijke 
stabiliteit zien. Deze deelnemers bevonden zich in een relatie en bleven gedurende de 
hele onderzoeksperiode bij dezelfde persoon. Dit gegeven is echter de enige 
overeenkomst qua seksueel ontwikkelingtraject dat deze drie deelnemers met elkaar 
gemeen hebben. Wat betreft soort relatie verschilden de deelnemers van elkaar. 
Deelneemster 10 (15 dagboeken in totaal) zat in een zogenaamde liefdevolle 
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‘exclusieve’ relatie (ontwikkelingsfragment: Relatie_Exclusief). De deelneemster 
rapporteert in de twaalf SBW-dagboeken geen twijfel of ruzie. Wel geeft ze aan haar 
vriend erg te missen nu hij voor een half jaar naar Parijs gaat. Gelukkig ging ze hem 
daar meerdere keren opzoeken. Deelnemer 7 zit in een ‘conflict’ relatie. Van de elf 
dagboeken die de jongen ingevulde waren acht SBW-gerelateerd. Hiervan gingen vijf 
dagboeken over onenigheid. De laatste deelnemers (9 en 11) bevonden zich in een 
‘twijfel’relatie. Deelneemster 11 (elf dagboeken waarvan zes SBW-gerelateerd) twijfelt 
of ze verder wil met haar vriend: “We zien elkaar niet zo veel meer en ik betrap mezelf 
erop dat ik heel vaak nadenk over een goede reden om het uit te maken, maar die heb ik 
niet. Ik houd van hem en hij van mij, dat we elkaar zo weinig zien, daar kunnen we 
beiden niets aan doen. Dat is de situatie nu eenmaal. Ik studeer in Maastricht en hij in 
Amsterdam en ik werk in het weekend en hij heeft het ook heel druk met werk en studie 
e.d.”. De deelneemster besluit aan het einde van de onderzoeksperiode om “...als 
vrienden verder te gaan, omdat we elkaar te weinig zien”. Op het moment dat het 
uitging vertelt ze het volgende: “Ik ging dicht tegen hem aan liggen en huilen. We 
hebben er samen goed over gepraat. Uiteindelijk nog over koetjes en kalfjes verder 
gegaan.. Op dat moment dacht ik: dit is zoals ik het wil, zoals het op dit specifieke 
moment gaat, zo goed is het al een hele tijd niet meer geweest.. maar dit is het einde.. in 
plaats van een nieuw begin...” (ontwikkelingsfragment: Relatie_Twijfel). Deelneemster 
9 (14 dagboeken in totaal, 10 SBW-gerelateerd) twijfelt aan haar relatie omdat ze zich 
aan de ene kant ergert aan zijn ‘simpele gedrag’, de stopwoordjes die hij steeds 
gebruikt en bepaalde ‘trekjes’. Aan de andere kant voldoet haar vriend niet altijd aan 
haar verwachtingen (“... Ik keek er dan ook erg naar uit dat ik hem vrijdag weer kon 
zien. Onbewust had ik me toch een bepaalde voorstelling gemaakt dat hij ook weer 
helemaal blij zou zijn om mij weer te zien, dat we weer lekker samen konden zijn en 
konden knuffelen. Maar het viel alleen die vrijdag uiteindelijk toch allemaal een beetje 
tegen, omdat mijn vriend heel koeltje bleef en niet zozeer de indruk weekte dat hij heel 
erg blij was om mij weer te zien. Dat vond ik een domper en maakte mij ook weer aan 
het twijfelen of ik hem en hij mij wel zo leuk vond”). Daarbij doet het hebben van seks 
pijn. Maar wat de deelneemster het meeste bezighoudt is jaloezie. De laatste 
dagboekperiode gaan vijf van haar dagboeken over één bepaalde gebeurtenis waarbij 
haar vriend “...een tijdje geleden min of meer is vreemdgegaan” en daarna “... intiem 
contact” heeft gehad via whatsapp met het meisje die hij tijdens het uitgaan “kusjes 
had gegeven”. Ze vertelt uitgebreid over de gebeurtenis, is boos (“Ik word ook gewoon 
kwaad op hem en dit uit zich in schreeuwen en huilen. Beetje drama misschien, maar zo 
krijg ik tenminste het gevoel dat ik tot hem doordring”) en wil graag dat “...hij iets heel 
liefs voor mij doet en dat hij mij het gevoel geeft dat hij echt van mij houdt. Ik wil er niet 
meer aan willen denken en echt voelen dat hij van mij houdt”. In het één na laatste 
dagboek schrijft de deelneemster echter dat ondanks de ruzies over het ‘vreemdgaan’ 
“...de relatie er uiteindelijk niet slechter op is geworden. Tuurlijk hebben we wel ruzie 
gehad over dat voorval, maar aan de andere kant was het ook een soort wake up call 
voor de relatie. Hij en ik ook doen weer wat meer moeite voor elkaar en realiseren ons 
dat we elkaar toch nog wel heel leuk vinden”. Op de vraag hoe ze dat gaan doen schrijft 
de deelneemster: “Moeite voor elkaar blijven doen en vooral aandacht aan elkaar 
blijven besteden. Dat mijn vriend dit heeft gedaan komt misschien ook wel omdat we niet 
genoeg met elkaar spraken en daardoor niet goed wisten wat ons echt bezig hield. 
Praten is dus ook een ding wat we gaan aanpakken en meer moeten doen”. De 
dagboeken van deelneemster 9 vallen net als deelneemster 11 in het 
ontwikkelingsfragment “Relatie_Twijfel”, maar anders dan deelneemster 11 blijft dit 
meisje vechten voor haar relatie.  
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De andere acht deelnemers lieten, in tegenstelling tot deelnemers 7, 9, 10 en 11, 
binnen dezelfde relatiestaat toch variatie zien. De twee meisjes die de gehele 
onderzoeksperiode zowel niet verliefd waren geweest als geen relatie hadden gehad 
wisselden qua SBW-gerelateerde dagboeken sterk. Ondanks dat deelneemster 1 (18 
dagboeken in totaal) in de inventarisatievragenlijsten aangaf zich telkens in de 
relatiestaat ‘Niets’ te bevinden gaf de deelneemster in de dagboeken toch aan 
“Misschien keer afspreken. Of verkering...” te willen (vijf dagboeken over verschillende 
perioden gingen over flirten met verschillende personen), probeerden haar 
vriendinnen haar te koppelen en zoende ze met een jongen. Aan het einde van de 
derde onderzoeksperiode vraagt een jongen haar verkering. Zij zegt ‘ja’, maar tijdens 
de laatste onderzoeksperiode blijkt het alweer uit te zijn: de deelneemster vertelt in 
twee dagboeken dat ze heeft gezoend met een vriend waarop ze niet verliefd is. De 
dagboeken van deelneemster 1 blijken dus ondanks de gelijkblijvende relatiestaten 
‘Niets’ heel variabel te zijn. Deelneemster 1 is een goed voorbeeld dat de SBW-
gerelateerde gebeurtenissen van week tot week kunnen verschillen en dat zelfs een 
vragenlijst die vier keer is afgenomen (de inventarisatievragenlijst) de seksuele 
ontwikkeling van een adolescent niet volledig kan vangen. De andere deelneemster, 
deelneemster 2, vulde in totaal 20 dagboeken in. Eén dagboek ging over een 
grensoverschrijdende gebeurtenis (zie hoofdstuk 7), twaalf dagboeken gingen over 
jongens die iets met haar wilden (vier verschillende jongens in totaal). De 
deelneemster beschrijft de verschillende toenaderingspogingen van de jongens maar 
geeft aan dat zij heeft laten merken niet geïnteresseerd te zijn. Hoewel beide 
deelneemsters in de relatiestaat ‘Niets’ vallen lijken hun ontwikkelingstrajecten erg 
van elkaar te verschillen. Beide deelneemsters zijn bezig met seksualiteit maar 
deelneemster 1 doet dit op een meer actieve manier terwijl deelneemster 2 de 
toenaderingspogingen meer passief ondergaat. Deelneemster 1 krijgt daarom het 
ontwikkelingsfragment Niets_Actief toegewezen terwijl deelneemster 2 in de 
categorie Niets_Passief valt (waarbij de term ‘passief’ doelt op het geen moeite hoeven 
doen voor de contactlegging en op het niet ingaan op de toenaderingspogingen). 
 
De vier jongeren die aangaven ten tijde van de inventarisatievragenlijst telkens 
verliefd te zijn, waren geen van allen op steeds dezelfde persoon verliefd. De 
verliefdheden zijn onder te verdelen in verschillende soorten verliefdheden. Ten 
eerste is er de zogenaamde verliefdheid die gebaseerd is op fantasie en dromen. 
Deelneemster 5 (10 dagboeken in totaal, 7 SBW-gerelateerd) vraagt zich in haar 
dagboeken af “Hoe het is om te zoenen met een jongen en te knuffelen”, “Hoe het zou zijn 
als ik verkering zou hebben en hoe anderen daar dan over zouden denken en of het snel 
zou uit gaan” en “Gewoon hoe het zal zijn om iemand voor het eerst te kussen en dat ik 
pas wil kussen met iemand die ik echt heel erg leuk vind”. Ook vraagt zij zich af “...of 
jongens me wel knap vinden en wat ze denken als ze me zien” (ontwikkelingsfragment: 
Verliefd_Fantasie). Een ander soort verliefdheid is de ‘fysieke’ verliefdheid, waarbij de 
deelnemer fysieke handelingen uitvoerd met diegene waarop de deelnemer verliefd is. 
Zo is deelneemster 4 (15 dagboeken totaal, tien SBW-dagboeken) tijdens de 
onderzoeksperioden op verschillende jongens verliefd met wie ze ook seks heeft. Dit 
leidde er toe dat ze in twee dagboeken schrijft over dat ze misschien zwanger is. Op de 
vraag wat ze op dat moment wil schrijft ze “Alleen bij hem zijn. Mijn gevoel op deze 
manier delen met hem door sex”. Een andere dagboekperiode is de deelneemster 
verliefd op een ander en geeft ze aan dat ze “...voor het eerste x sex hebben gehad”. Ook 
deelneemster 6 (12 dagboeken totaal, zeven SBW-dagboeken) heeft ‘fysieke’ 
verliefdheid: “Ik en een vriend hebben wat samen en we denken allebei klaar zijn voor 
seks met elkaar”, maar haar onderwerpen variëren meer dan de onderwerpen van 
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deelneemster 4. Zowel deelnemer 4 als 6 krijgen de ontwikkelingsfragmenten 
Verliefd_Fysiek aan hun relatiestaten toegevoegd. De verliefdheden van deelnemer 3 
kunnen worden omschreven als ‘platonische’ verliefdheden. De deelnemer denkt veel 
aan de personen, maar neemt geen concrete stappen en er zijn geen fysieke 
handelingen (ontwikkelingsfragment: Verliefd_Platonisch). Een ‘platonisch’ fragment 
neemt niet weg dat een jongere graag stappen zou willen ondernemen. Ook deze 
deelnemer had plannen maar “Er kwam geen perfect moment daarvoor HELAAS, maar 
nu ga ik dat een andere keer proberen deze week”. Echter, de week daarop zegt hij: “Op 
een goed moment wachten en dan haar verkering vragen”. En weer een week later 
schrijft de deelnemer: “Diegene waar ik op verliefd ben was die dag ziek dus deed ik 
niks”. Doordat de jongen niet daadwerkelijk stappen onderneemt vallen zijn 
dagboeken onder de platonische ontwikkelingsfragmenten. 
 
Samenvattend kan worden gesteld dat de meeste OTR’s die in de eerste instantie 
stabiel lijken te zijn (of niet variabel) wel degelijk variatie vertonen. Dit zowel qua 
personen die een hoofdrol spelen in een bepaalde relatiestaat als de variabialiteit van 
de dagboekeninhoud.  
 
 Niets 

  (1) Niets_Actief 
    (2) Niets_Passief 
 Verliefd 

  (3) Verliefd_Fantasie 
  (4) Verliefd_Platonisch 
  (5) Verliefd_Fysiek 

 Relatie 
  (6) Relatie_Exclusief 

    (7) Relatie_Conflict 
    (8) Relatie_Twijfel 

Inhoud Beetje Variabele OTR’s 

Van de 42 deelnemers vielen 15 deelnemers in de Beetje Variabele OTR. Deze 
deelnemers zijn niet onder te verdelen in één soort algemeen ontwikkelingstraject 
zoals de Niet Variabele OTR’s aangezien deze deelnemers zich tijdens de 
onderzoeksperiode in twee relatiestaten bevonden. Hierdoor bestaat één 
ontwikkelingstraject uit minstens twee ‘ontwikkelingsfragmenten’ (OF’s). Per 
deelnemer wordt het seksuele ontwikkelingstraject in kaart gebracht en waar nodig 
worden nieuwe ontwikkelingsfragmenten geïntroduceerd.  
 
Acht deelnemers geven aan in de relatiestaten Niets en Verliefd te zitten tijdens de 
onderzoeksperiode (zie tabel 6.21 t/m 6.23).  
 
Deelneemster 12 (13,9 jaar) is verliefd (zie tabel 6.21): “Verlieftheid ik ben helemaal in 
de wolken van hem. Ik denk heeeeel vaak aan hem”. Ze wil “...graag die leuke jongen 
zoenen flirten en knuffelen!”. Om dit te bereiken gaat ze “... dicht bij hem staan en 
afwachten todat hij iets doet”. De overige dagboeken gaan ook over dat ze deze jongen 
graag wil zoenen. De twee onderzoeksperiodes daarop toont ze meer initiatief. “Ik 
sjansde met hem!!!!!” schrijft ze enthousiast. Tijdens de vierde periode twijfelt ze of ze 
nu wel of niet verliefd is. In de vijfde dagboekperiode is de deelneemster niet verliefd 
maar fantaseert ze wel over de liefde: “Over een vriendje waarmee ik verkering wou (hij 
bestaad niet)”. In de zesde periode schrijft ze niets over een SBW-gerelateerde 
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gebeurtenis. Het ontwikkelingsfragment is dan ook hetzelfde als de relatiestaat.  
 
Deelneemster 13 is, hoeveel ze zich in vijf onderzoeksperioden in de relatiestaat Niets 
bevindt erg actief met toenadering zoeken en uitzoeken wie ze leuk vindt: “Ik ben niet 
echt verliefd, maar ben wel veel bezig met wie ik leuk zou kunnen vinden, en op wie ik 
verliefd zou kunnen zijn”. Echter, wanneer ze aangeeft een bepaald persoon leuk te 
vinden (periode 6) onderneemt ze geen verdere stappen (tabel 6.21). 

Tabel 6.21. Deelnemers 12 en 13 Beetje Variabel OTR_ Niets_Verliefd 

Deelnemer 12 
 

13 
 

Geslacht Meisje 
 

Meisje 
 

Aantal dagboeken 30 
 

32 
 

Aantal SBW-dagboeken 15 
 

18 
 

Beginleeftijd 13,9 
 

15,2 
 

  
Relatiestaat Ontwikkelings 

fragment 
Relatiestaat Ontwikkelings 

fragment 
Onderzoeks 
periode 

1 Verliefd Platonisch Niets Actief 

 
2 Verliefd Actief Niets Actief 

 
3 Verliefd Actief Niets Actief 

 
4 Niets Platonisch Niets Actief 

 
5 Niets Fantasie Niets Actief 

 
6 Niets Niets Verliefd Platonisch 

 
Deelnemer 14 is 15,5 jaar (tabel 6.22) en probeert de gehele onderzoeksperiode 
contact te leggen met verschillende personen, wat helaas niet lukt.  
 
Deelneemster 15 (15,5 jaar) vertelt in haar eerste dagboek dat ze is ‘gefriendzoned’ 
(tabel 6.22). Lang zit ze hier echter niet mee. In dezelfde periode vertelt ze “Ik ben met 
De Wyck (een soort uitgaansgelegendheid) met beide geweest, terwijl dat niet echt mijn 
bedoeling was. En heb nu een beetje schuldgevoel omdat ik met 2 jongens op 1 avond ben 
geweest”. Ze had liever gewild dat “... het niet zo klef ging... ik hou niet van klef”. De 
volgende periode zegt ze “Ik denk dat ik hem leuk vind maar weet het niet zeker. maar 
wil hem niet leuk vinden”. En ook de periode daarop vindt de deelneemster iemand 
leuk, maar geeft ze toe: “'Ik wil een vriend, omdat ik me eenzaam voel denk ik haha”. De 
week daarna schijft ze: “We hadden een soortemet afterparty in de caravan van een 
maat van de keet vriendengroep en toen ben ik met een jongen geweest. Deze jongen kon 
ik al, en nu vind ik hem volgens mij leuk alleen hij is iets kleiner dan mij en hij is jonger... 
en dat vind ik een beetje een probleem denk ik ghehe”. Hoewel ze een beetje lijkt te 
twijfelen heeft ze de week daarop verkering met deze jongen en een week later heeft 
ze seks met hem gehad.  
 
Deelneemster 16 (tabel 6.22) is verliefd aan het begin van de onderzoeksperiode, 
zoekt toenadering en aan het einde van de eerste periode schrijft ze: “Ik vind hem leuk 
en ben eindelijk met hem geweest, maar nu weet ik niet zo goed wat ik moet want ik 
vertrouw mensen moeilijk maar vind hem wel erg leuk”. De volgende 
onderzoeksperiode blijkt het uit te zijn en vindt ze aan het einde iemand anders weer 
leuk waarmee ze naar de bioscoop gaat. In de laatste periode vindt ze drie 
verschillende jongens leuk. 
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Tabel 6.22. Deelnemers 14, 15 en 16 Beetje Variabel OTR_ Niets_Verliefd 

Deelnemer 14 
 

15 
 

16 
 

Geslacht Jongen  
 

Meisje 
 

Meisje 
 

Aantal dagboeken 17 
 

17 
 

13 
 

Aantal SBW-dagboeken 17 
 

10 
 

10 
 

Beginleeftijd 15,5 
 

15,5 
 

15 
 

  
Relatiestaat OF* Relatiestaat OF Relatiestaat OF 

Onderzoeks 
periode 

1 Niets Actief Verliefd Fysiek Verliefd Fysiek 

 
2 Verliefd Actief Verliefd Fysiek Verliefd Actief 

 
3 Verliefd Actief Niets Fysiek Verliefd Actief 

 
4 Verliefd Actief Niets Relatie Niets Actief 

*OF= Ontwikkelingsfragment 

Hoewel de relatiestaat van deelneemster 17 doet vermoeden dat het meisje (13 jaar) 
niet verliefd is en geen relatie heeft is de deelneemster gedurende de drie 
onderzoeksperiodes steeds op dezelfde jongen verliefd (zie tabel 6.23). Alleen, de 
jongen is (eerst) verliefd op haar vriendin, die weer niet verliefd is op hem. De 
deelneemster neemt dit sportief op: “Ik deed er alles aan om niet meer op Jeroen 
verliefd te zijn. En ik probeerde Janice te overtuigen dat zij op Jeroen was”. Een half jaar 
later zijn de rollen omgedraaid. Jeroen is verliefd op haar en twee vriendinnen 
proberen nu de deelneemster te koppelen. De deelneemster neemt voor om met 
Jeroen te gaan want, zo schrijft ze: “Ik moet vrijdag met Jeroen gaan want ik heb met 
Rozemarijn een weddenschap en die weddenschap was: als Rozemarijn met Dirk zou 
gaan moest ik met Jeroen. En zij is dus laatst met Dirk gegaan”. Gelukkig vindt de 
deelneemster dit niet erg. Ze “... wil opzich wel met Jeroen gaan”.  
 
Deelneemster 18 (tabel 2.23) is niet verliefd en heeft geen relatie maar schrijft wel 
“Dat ik a.s. Vrijdag bij een jongen slaap en tot nu toe kon ik me iedere keer inhouden wat 
seks betreft maar denk dat het nu toch echt gaat gebeuren”. De week daarop schrijft ze 
“Afgelopen vrijdag seks gehad met een vriend/scharrel. Nu redelijk kortaf en droog 
tussen hem en mij, en toen heeft een andere vriend dinsdag bij mij geslapen waarmee ik 
ook weer bijna seks heb gehad en ben nu bang dat ze van elkaar erachter komen dat ik 
dus met beide flirt”. De onderzoeksperiode daarop probeert de deelneemster wat 
afstand te houden van geïnteresseerde jongens. Bij de ene jongen gaat ze “...niks doen, 
probeer iets minder aandacht aan hem te geven zodat ik hem niet de indruk geef dat ik 
hem ook leuk vind” en bij de ander neemt ze zichzelf voor om “...geen verkeerde 
signalen te geven en als dat niks oplevert met hem praten en het uitleggen dat ik niks wil 
van hem”. In de laatste periode is ze verliefd maar onderneemt ze geen actie.  
 
Deelneemster 19 vraagt zich in de eerste periode af “... of jongens mij wel aantrekkelijk 
vinden, of er ook maar één jongen is die mij knap en leuk vind !” en dezelfde periode 
denkt ze na waarop ze valt:“Wat nou, als ik niet op jongens maar op meisjes val, of op 
allebei?! Ik bedoel.. Ik kan beter met meisjes dan jongens opschieten!”. Aan het einde van 
deze periode geeft ze toe verliefd te zijn, maar zo schrijft ze “...dat wil ik niet want hij is 
best een nerdje en ik best populair. Hij is ook niet knap en ik durf het aan niemand te 
vertellen”. In de dagboekperiode daarop schrijft ze: “Ik ben bang dat ik nooit iemand 
vind die bij me past en dat ik helemaal alleen blijf voor altijd”. In de derde 
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onderzoeksperiode mist de deelneemster de inventarisatievragenlijst maar in een 
dagboek geeft ze aan dat ze een date heeft gehad die zaterdag en dat “...ie niks meer 
van zich weten en dat vind ik ontzettend jammer. Maar eigenlijk vond ik hem ook niet zo 
leuk irl. Op whatsapp was ie veeeel leuker”. Verder geeft ze aan verliefd te zijn. Ze 
schrijft: “Nou, dat meisje zit in m'n klas en zij 'jaagt' echt op zo'n jongen, ze vind hem 
echt 'leuk' enzo.... Maar eigenlijk gaat hun het alleen om de aandacht die ze van elkaar 
krijgen. Nou is het punt dat ik die jongen echt leuk vind om wie hij is enzo. Alleen zal hij 
dus zeg maar nooit voor mij kiezen, ookal zit ie wel de hele tijd te flirten....”.  

Tabel 6.23. Deelnemers 17, 18 en 19 Beetje Variabel OTR_ Niets_Verliefd 

Deelnemer 17 
 

18 
 

19 
 

Geslacht Meisje 
 

Meisje 
 

Meisje 
 

Aantal dagboeken 11 
 

12 
 

17 
 

Aantal SBW-dagboeken 8 
 

7 
 

9 
 

Begin leeftijd 13 
 

17,1 
 

14,3 
 

  Relatie 
staat 

OF* Relatie 
staat 

OF Relatie 
staat 

OF 

Onderzoeks 
periode 

1 Niets Verliefd 
platonisch 

Niets Fysiek - Niets 

 2 Niets Verliefd 
platonisch 

Niets Passief Verliefd Platonisch 

 3 Verliefd Actie Verliefd Platonisch Niets Verliefd 
platonisch 

*OF= Ontwikkelingsfragment 

Vier deelnemers geven aan in de relatiestaten Niets en Relatie te zitten tijdens de 
onderzoeksperiode (zie tabel 6.24 en 6.25).  
 
Deelneemster 20 (tabel 6.24) houdt zich in de eerste drie dagboekperiode bezig met 
vriendschap, school en familie maar niet met SBW-gerelateerde zaken. In de vierde 
periode proberen vriendinnen de deelneemster te koppelen: “Voor de vakantie had 
een vriendin van mij een lijst gemaakt. Ze wou graag mij koppelen aan een jongen. En na 
het feestje hadden wij lange tijd gepraat. En nu vorige week hadden we weer gepraat en 
heb ik geconcludeerd dat ik hem leuk vind. We hebben in totaal 5 uur gepraat en t was 
echt super gezellig”. Een half jaar later komt de deelneemster hierop terug: “... Na het 
feestje bleef ik contact houden met de jongen van nummer 1. Nu gaat het zo ver dat het 
bij mij gevoelens oproept en hij ook vaak gesprekken beëindigd met xxx en loveyou, Nu 
gaat iedereen zich er mee bemoeien en koppelen”. De deelneemster vertelt dat zij en 
‘nummer 1’ uit eten gaan. In de laatste dagboekperiode schrijft ze over ‘haar vriendje’.  
 
Deelneemster 21 geeft de eerste drie dagboekperioden aan steeds verschillende 
jongens leuk te vinden. In de vierde periode is iemand verliefd op haar, maar is het 
niet wederzijds. De laatste twee periodes zit deelneemster 21 in een ‘exclusieve’ 
relatie, waarover ze elke week schrijft over dat ze vriendje mist en hoe fijn het is om 
hem weer te zien. 
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Tabel 6.24. Deelnemers 12 en 13 Beetje Variabel OTR_ Niets_Relatie 

Deelnemer 20 
 

21 
 

Geslacht Meisje 
 

Meisje 
 

Aantal dagboeken 20 
 

26 
 

Aantal SBW-dagboeken 10 
 

17 
 

Beginleeftijd 15,9 
 

16,7 
 

  

Relatiestaat Ontwikkelings 
fragment 

Relatiestaat Ontwikkelings 
fragment 

Onderzoeksperiode 1 Niets Niets Niets Actief 

 
2 Niets Niets Niets Actief 

 
3 Niets Niets Niets Actief  

 
4 Niets Passief Niets Passief 

 
5 Niets Actief Relatie Exclusief 

 
6 Relatie Relatie Relatie Exclusief 

*OF= Ontwikkelingsfragment 

Deelneemster 22 (tabel 6.25) neemt aan het begin van de onderzoeksperiode een 
afwachtende houding aan. Na verloop van tijd verandert deze houding. De 
deelneemster gaat een jongen leuk vinden, hoewel ze zich “... veel te veel laat leiden 
door mensen die het ermee oneens zijn en daar ook de hele tijd neerbuigende 
opmerkingen over maken. Daar word ik weer onzeker door en durf ik het niet zo goed 
aan”. Toch spreekt ze de week daarop af met de jongen. Ze vertelt: “Het was super 
gezellig en we hebben ook gezoend, ik vind hm toch wel leuk denk ik”. In de laatste 
periode heeft ze een relatie me hem. Hij gaat met haar voor de eerste keer mee naar 
huis. De week daarop vertelt ze: “Aankomend weekend hebben we een feestje en daarna 
blijft hij hier slapen. Ik weet alleen nog niet zo goed wat ik moet verwachten of wat er 
van mij wordt gehoopt of verwacht”.  
 
Deelneemster 23 (tabel 6.25) geeft aan een jongen leuk te vinden die al een vriendin 
heeft. Ze spreken samen wat af met vrienden er bij en ze geeft aan dat ze wil “...weten 
hoe het verder zou gaan tussen ons. Maar vooral hoe hij het zou gaan oplossen met zijn 
vriendin zodat ik ook zou weten waar ik aan toe ben”. De daarop volgende 
onderzoeksperiodes heeft de deelneemster met iemand anders een relatie. Dit is een 
zogenaamde ‘knipperlicht’ relatie. Het is al een paar keer uit geweest en aan het einde 
van het onderzoek gaat de relatie ook dit keer weer uit. Ze schrijft “Ik ben heel erg gek 
op die jongen. We zijn al een tijdje samen geweest en het is ook al een aantal keer 
uitgegaan. Nu zouden we gaan kijken wat er nog in zit en er dan samen voor gaan. Dit 
ging heel erg goed tot het voor hem weer allemaal te dichtbij kwam en is hij weer 
helemaal gesloten en laat me eigenlijk niks meer horen en alles komt van mij. Elke keer 
als ik voorstel om wat af te spreken om te praten kan hij niet of wijst hij het af”. Een 
week later vertelt ze: “Hij is bij me geweest en we hadden gewoon en gezellige avond. 
Vaak op het moment dat hij dan gaat zoent hij me toch en komt het soms ook wel is voor 
dat we bij elkaar in bed belanden. Dit verward me”. Ze eindigt het dagboekonderzoek 
met “Ik zou heel graag een goede vriendschap met hem opbouwen en daarna misschien 
toch nog weer in een relatie kunnen komen”. 
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Tabel 6.25. Deelnemers 22 en 23 Beetje Variabel OTR_ Niets_Relatie 

Deelnemer 22 
 

23 
 

Geslacht Meisje 
 

Meisje 
 

Aantal dagboeken 15 
 

15 
 

Aantal SBW-dagboeken 10 
 

10 
 

Beginleeftijd 15,5 
 

21,5 
 

  

Relatiestaat Ontwikkelings 
fragment 

Relatiestaat Ontwikkelings 
fragment 

Onderzoeksperiode 1 Niets Passief Niets Actief 

 
2 Niets Actief Relatie Knipperlicht 

 
3 Niets Fysiek Relatie Knipperlicht 

 
4 Relatie Exclusief 

  
 
Twee van de overige drie deelnemers geven aan in de relatiestaten Verliefd en Relatie 
te zitten tijdens de onderzoeksperiode (zie tabel 6.26). De laatste deelnemer bevond 
zich tijdens de onderzoeksperiode in de relatiestaten Relatie en Uit. 
 
Deelneemster 24 (tabel 6.26) is verliefd op haar beste vriend: “Over m'n beste vriend, 
onze vriendschap die op het randje van verliefdheid balanceert.” Hoewel de 
deelneemster elke week over haar beste vriend schrijft zoent ze ook met een ander. In 
de onderzoeksperiode daarop zoent ze voor het eerst met haar beste vriend: “Ik vind 
hem leuk en hij mij geloof ik ook, we hebben ook gezoend enzo maar het is m'n beste 
vriend en ik durf niet te vragen over hoe het nou zit tussen ons”. Twee weken later gaan 
ze verder: “Ik lag samen met m'n beste vriend in bed en we lagen te zoenen en te 
knuffelen en op een gegeven moment vingerde hij mij en het was heel chill en ik weet nu 
niet of er iets tussen ons is want we zoenen wel vaker maar ik durf nooit te vragen wat er 
nu is want ik ben bang dat onze vriendschap dan op het spel staat”. De volgende 
dagboekperiodes heeft de deelneemster een relatie. Het is echter niet duidelijk of dit 
met haar beste vriend is. De deelneemster schrijft over haar gedachten over seks: “Aan 
de ene kant zou ik het wel willen, aan de andere kant zou ik willen wachten tot nadat ik 
getrouwd ben”. Ze schrijft de volgende week: “Ik ben niet komend weekend maar het 
weekend daarna alleen thuis en dan komt m'n vriend ook en ik ben benieuwd wat er 
gaat gebeuren”. Ze maakt alvast plannen: “Misschien een beetje romantisch maken, 
dineetje, nieuw ondergoed kopen”.  
 
Deelnemer 25 laat niet heel veel los. Hij schrijft over flirten: “Nou, we waren in t 
zwembad en gingen we een beetje flirten met 2 meisjes en met die 2 meisjes ben ik goed 
bevriend” en “Nou, over dat ik haar kende enzo en dat was steeds leuker werd en nu zijn 
we hele goeie vrienden”. Een andere keer probeerde hij een meisje te zoenen maar “... 
ze werkte niet mee”. Over zijn relatie zegt hij niet veel behalve “Over mijn verkering” en 
“Bij haar zijn”.  
 
Deelneemster 26 laat in de eerste periode weten dat ze zich ergerde aan haar vriend. 
Ze schrijft: “Ik irriteerde me dood aan zijn luidruchtige gedrag en geclaim”. Later 
schrijft ze over een gebeurtenis waar haar vriend haar ‘testte’: “Mijn vriend was op 
verjaardag geweest bij een vriendin en daar was mijn ex ook. daarna vertelde ik hem dat 
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ik nog wel 1x per maand contact met hem had en toen werd hij boos. Uiteindelijk heb ik 
toegegeven en niet meer contact meer met mijn ex. Toen het was op gelost en klaar zei 
hij uiteindelijk dat hij niets meer voor mij voelde en er was een heel drama. Nadat ik had 
uitgehuild bij mijn ouders en de hele nacht plannen had liggen bedenken stuurde hij 's 
ochtends een sms waarin hij vroeg of ik lekker had geslapen toen ik nee zei vroeg hij 
waarom niet en ik legde het hem uit. Het bleek dat hij me testte omdat hij vond dat ik 
niet genoeg liet zien hoe leuk ik hem vond. Wat een eikel :-p”. In de tweede periode is 
het uit met haar vriend ze schrijft: “Ik heb het laatst uitgemaakt met mijn vriend, en wij 
hadden elke week heel goede seks. En nu heb ik een beetje gebrek en fantaseer ik over 
elke jongen die ik zie”. Een andere keer vraagt ze zich af of “...het oke is om seks te 
hebben als je niet verliefd bent”. Een week later schrijft ze dat iemand is blijven slapen 
en dat er “...wat hand en mondwerk” is gebeurd. Twee weken daarna zegt ze: “Ik heb nu 
weer verkering met iemand, deze jongen is 25 en ik ben 18. Ik zit niet echt met het 
leeftijdsverschil maar ben bang dat ik hem pijn doe en weer te snel op iemand ben 
uitgekeken”. Maar er is hoop want “De sex is goed”.  

Tabel 6.26. Deelnemers 24, 25 en 26 Beetje Variabel OTR_ Verliefd_Relatie en Relatie_Uit 

Deelnemer 24 
 

25 
 

26 
 

Geslacht Meisje 
 

Jongen 
 

Meisje 
 

Aantal dagboeken 17 
 

12 
 

11 
 

Aantal SBW-dagboeken 10 
 

6 
 

8 
 

Beginleeftijd 15,5 
 

12,3 
 

17,5 
 

  
Relatiestaat OF* Relatiestaat OF Relatiestaat OF 

Onderzoeksperiode 1 Verliefd Platonisch Verliefd Actief Relatie Twijfel 

 
2 Verliefd Actief Verliefd Platonisch Uit Fysiek 

 
3 Relatie Exclusief Relatie Relatie 

  

 
4 Relatie Exclusief 

    

 
5 Relatie Exclusief 

    

 
6 Relatie Exclusief 

    
OF= Ontwikkelingsfragment 

Inhoud Variabele OTR’s 

Van de 42 deelnemers vielen 16 deelnemers in de Variabele OTR. Deze deelnemers 
bevonden zich tijdens de onderzoeksperiode in minstens twee relatiestaten waarbij ze 
minstens twee overgangen lieten zien. Hierdoor bestaat één ontwikkelingstraject uit 
ten minste drie ‘ontwikkelingsfragmenten’ (OF’s). Per deelnemer wordt het seksuele 
ontwikkelingstraject in kaart gebracht en waar nodig worden nieuwe 
ontwikkelingsfragmenten geïntroduceerd.  

Relatiestaat variabel niveau 1: twee soorten relatiestaten en twee overgangen. 

Deelnemer 27 (zie tabel 6.27), een jongen van 15,5 jaar, vindt in de eerste 
dagboekperiode twee meisjes leuk. Voor beide onderneemt hij stappen 
(ontwikkelingsfragment ‘actief’): “Ik vind een meisje wel leuk. Maar zie haar nooit. Ik 
heb haar 1 keer gezien. Dus via een vriend heb ik haar msn kunnen krijgen. Die ziet haar 
namelijk vaker”. Het andere meisje zit bij hem in de klas. Hij probeert “...vaker dichter 
bij haar in de klas gaan zitten zodat er meer contact is”. Aan het einde van de periode 
schrijft hij “Ik wil wel graag een vriendin en ik heb er een op het oog maar ik weet niet 
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hoe ik haar moet vragen. Ik durf dat niet zo”. In de volgende dagboekperiode geeft hij 
aan verliefd te zijn en een plan te hebben: “Ik ga indruk op haar proberen te maken met 
gym en probeer wat met haar te praten. Hier denk ik over na”. Helaas was het “...een 
gedachte, het was vakantie dus ik ben haar deze week niet tegen gekomen”. Hij zegt 
dapper: “Ik probeer absoluut niet weg te lopen en probeer met haar te praten”. De 
periode daarop is hij nog steeds verliefd op haar. Maar, zo geeft hij te kennen: “Ik wil 
meer met meisjes omgaan dus ging ik deze week proberen meer met ze in gesprek te 
gaan enzo”. Zijn plan is om “...dan populairder te worden”. De dagboekperiode daarna 
is hij weer op een (nieuw) ander meisje in zijn klas verliefd. Over haar zegt hij 
“Verkering lijkt me geweldig”. Pas in de periode daarop heeft hij “...eindelijk een goed 
gesprek met het meisje die ik leuk vind. Tenminste we hadden eindelijk een les samen en 
ik zat naast. Ik kon dus eindelijk wat met haar praten over van alles en nog wat”. Maar 
verder dan praten komt hij niet. In de laatste periode zegt hij dat hij niet weet “...hoe ik 
het aan moet pakken om meer contact met haar te krijgen”, hij gaat “Eerst contact 
leggen via Facebook denk ik”.  
 
Deelneemster 28 (tabel 6.27) zegt “...helemaal hoteldebotelonderstebovenhatseflats van 
hem (verliefd)” te zijn, maar ze gaat niets ondernemen want “...als ik hem vraag en hij 
zegt nee, dan sla ik ook een mooie flater en daar heb ik geen zin in”. Ook de daarop 
volgende periode zegt ze niets te doen maar alleen maar aan hem te denken. De derde 
periode zegt ze, nadat ze heeft toegegeven nog steeds verliefd te zijn: “Ik ga volgend 
jaar al naar een andere school om gymnasium te volgen dus dan zit ik niet meer bij hem 
in de klas en ik heb me voorgenomen om ook daar voorlopig maar niet verliefd te 
wordenmaarja, dat heb je jammer genoeg toch niet onder controle”. Dat ze verliefdheid 
niet onder controle heeft komt in het volgende half jaar naar voren waarin ze telkens 
schrijft over dezelfde jongen. Ze onderneemt geen actie. Dan wordt ze verliefd op een 
andere jongen waarvan ze hoopt “...dat hij een keer toevallig naast me komt zitten in de 
bus. Of Als de bus stampvol zit en naast hem is nog een plekje vrij, en dan ga ik naast hem 
zitten...”. Hij gaat echter niet naast haar zitten maar ze “...stapten bij dezelfde halte uit 
en we moesten langs dezelfde weg fietsen dus toen heb ik hem op gegeven moment 
ingehaald en heb ik hoi tegen hem gezegd en toen bromde hij hoi terug en toen was ik de 
rest van de fietstocht helemaal blij”. Een half jaar later vertelt ze “...ik denk de hele tijd 
aan hem en ik droom zelfs van hem en als ik op school ben probeer ik altijd een glimp 
van hem op te vangen en als ik hem niet zie zit ik me de rest van de dag af te vragen 
waar hij is. Ik heb ook zijn lesrooster bekeken op internet, en gekeken wanneer we in 
dezelfde bus kunnen zitten, en als we inderdaad dezelfde tijd moeten beginnen probeer 
ik altijd bij hem in de bus te zitten (het is tot nu toe twee keer gelukt) En als ik hem op de 
fiets tegen kom, zeg ik altijd hoi tegen hem”. Ze heeft nog steeds het plan om te 
“Proberen een keer náást hem in de bus te belanden. Maar dat is tot nu toe nog steeds 
niet gelukt ”. Wel lukt het haar om achter hem te gaan zitten: “Toen ik maandag in de 
bus naar Meppel stapte, zag ik hem opeens zitten! Ik schrok me dood, en ik ben maar 
achter hem gaan zitten zodat ik de hele weg naar 'm kon kijken <3”. Aan het einde van 
het schooljaar is de verliefdheid voor deze jongen eindelijk voorbij: “Ik was eerst 
smoorverliefd op een andere jongen bij ons op school, maar sinds die verkering heeft met 
dé kakker van mijn klas begin ik een goede vriend van mij steeds leuker te vinden. Ik ben 
bang dat ik binnenkort smoorverliefd op hem ga worden. Maar ik weet niet zo goed of 
dat wel handig is, want ik wil hem als "gewone" vriend niet kwijt, en ik ben bang dat dat 
wel zou kunnen gebeuren als ik hem vertel dat ik hem eigenlijk heel erg leuk vind. En ik 
heb ook geen idee wat hij eigenlijk voor mij voelt; volgens mij is het voor hem absoluut 
niet meer dan gewoon vrienden. Dus daar zit ik nu een beetje mee”.  
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Deelneemster 29 (tabel 6.27) geeft aan in een relatie te zitten maar kijkt ondertussen 
ook rond naar andere leuke jongens. In de dagboekperiode daarna geeft ze aan dat ze 
aan haar relatie twijfelt: “Ik heb geen idee wat ik wil. Ik houd van mijn vriend, maar ik 
heb het gevoel dat het misschien tot nu toe wel lang genoeg heeft geduurd. We hebben 
nu inmiddels 9 maanden verkering, maar ik heb het gevoel dat ik wel toe ben aan wat 
anders. Ik ben immers nog maar 14 (bijna 15), en als je die leeftijd hebt wil je nog wel 
eens wat anders...”. Vier weken later maakt ze het uit. Drie maanden daarna vindt ze 
een andere jongen leuk. “Ik vind een jongen leuk, hij zit op mijn school. Zie hem bijna 
elke dag op school en dan word ik rood en verlegen. Gister hebben we voor het eerst een 
gesprek gehad op whatsapp. Daaruit kwam dat we wel eens samen wat gaan drinken 
binnenkort en volgens hem was ik 'het meisje met de mooie glimlach'. Nou dat vond ik 
nog eens een goeie openingszin!” en aan het einde van de onderzoeksperiode heeft ze 
een date: “Ik heb éindelijk afgesproken met de jongen die ik al een tijdje leuk vond. De 
date was helemaal geslaagd en het voelde geweldig. We hebben wat gedronken in een 
cafétje in de stad. Ik kon erg lachen om zijn humor en we hadden genoeg 
gespreksonderwerpen. Hij gedroeg zich ook als een gentleman. Hij hield deuren voor me 
open en betaalde mijn drankjes. Op het einde, toen ik naar huis moest, hebben we 
gezoend en hij hield me teder vast. Het waren een paar hartstochtelijke zoenen. Ik wist 
het zeker, dit wil ik vaker. Hij heeft me na de date een berichtje gestuurd: 'Lijkt me voor 
herhaling vatbaar '. Ik ben helemaal in love! Hij heeft de dingen waarop ik echt val. 
Jongens met charmes, daar kan ik erg op vallen. Ook gewoon zijn gevoel voor humor en 
zijn lieve lach pakken me helemaal in”. Ze schrijft ze over hem: “Altijd als ik hem zie of 
met hem praat, maakt mijn hart een klein sprongetje. Deze jongen vind ik echt leuk en 
het mooiste is dat hij ook wat voor mij voelt!” De twee dagboekperiodes daarop heeft ze 
een relatie met deze jongen op de vraag wat ze wilt antwoord ze: “Heeel veel liefde 
samen maken”.  

Tabel 6.27. Deelnemers 27, 28 en 29 Relatiestaat Variabel niveau 1 
Deelnemer 27  28  29  

Geslacht Jongen  Meisje  Meisje  

Aantal dagboeken 23  32  18  

Aantal SBW-dagboeken 21  22  12  

Beginleeftijd 15,5  12,5  14,4  

  Relatiestaat OF Relatiestaat OF Relatiestaat OF 

Onderzoeksperiode 1 Niets Actief Verliefd Platonisch Relatie Rondkijken 

 2 Verliefd Actief Verliefd Platonisch Relatie Twijfelen 

 3 Verliefd Actief Verliefd Platonisch Uit Verliefd 
Actief 

 4 Niets Actief Niets Verliefd 
Platonisch 

Relatie Exclusief 

 5 Niets Actief Niets Verliefd 
Platonisch 

Relatie Exclusief 

 6 Verliefd Actief Verliefd Platonisch   

OF= Ontwikkelingsfragment 

Relatiestaat variable niveau 2: drie soorten relatiestaten en twee overgangen 

Deelneemster 30 (tabel 6.28) geeft in de eerste dagboekperiode aan: “Ik ben nog nooit 
verliefd geweest en heb nog nooit gezoend. Veel vriendinnen om mij heen nu wel en ik 
vind het eigenlijk jammer dat ik dat nog niet heb, maar ik wil het ook niet roekeloos 
doen”. In de eerste drie periodes schrijft veel over het liefdesleven van haar 
vriendinnen en zaken als: “Ik hoorde dat jongens ELKE dag wakker worden met een 
stijve, daar schok ik van en toch vroeg ik me af of het echt waar was”. In de vierde 
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periode schrijft ze dat het uit is. Tussen periode drie en vier heeft deelneemster 30 
dus een relatie gehad. De dagboekperiodes heeft deze relatie echter gemist. In de 
relatiestaten is daarom een extra ‘tussenstaat’ toegevoegd (zie tabel 6.28). De 
deelneemster blijft de volgende dagboekperiodes schrijven over haar ex. 
Deelneemster 30 introduceert naast de ‘tussenstaat’ tevens een nieuw Ontwikkelings 
Fragment: Uit_Verdriet. 
 
Deelneemster 31 (tabel 6.28) schrijft over een jongen “Ik begon ongeveer zaterdag met 
hem te praten over msn. en nu had ik in de vakantie met hem afgesproken en ik heb met 
hem gezoend. maar weet niet eens of ik hem wel leuk vind”. Ze wilde “...hem zoenen en 
toch ook weer niet”. Toch zoent ze hem gedurende de daaropvolgende weken weer. 
Maar niet alleen hem: “Ik heb een jongen gezoent op een verjaardag terwijl ik ook nog 
een andere jongen zag en nu moet ik dus eigenlijk tussen 2 jongens kiezen”. Deze jongen 
vindt ze wel erg leuk maar ze twijfelt “Ik heb vorige week met iemand gezoend en vond 
hem helemaal leuk. Maar pas nu hoor ik dingen over hem die ik helemaal niet wil horen. 
En nu weet ik niet meer wat ik moet doen”. De periode daarop heeft ze een relatie. Ze 
schrijft over dat haar vriend het wilt doen. De deelneemster twijfelt hieraan om 
verschillende redenen. Ze is “bang dat hij me daarna niet meer hoeft” en zij wil graag 
wachten totdat ze 16 jaar is. Daarnaast twijfelt ze “...of ik hem nu wel of niet leuk vind”.  
 
Ook deelneemster 31 krijgt een ‘tussenstaat’ aangezien de deelneemster in de vierde 
periode schrijft dat ze weer verliefd is. De volgende periodes heeft ze weer verkering. 
De deelneemster schrijft over een fysieke gebeurtenis “Ik en mijn vriendje hadden het 
gedaan en toen was het verkeerd gegaan(condoom was geknapt), dat was niet heel 
handig. Maar ik ben nu dus wel ongesteld geworden. dus dat was wel heel veel geluk” en 
dat ze voor het eerst bij haar vriendje blijft slapen. 
 
Deelneemster 32 (tabel 6.28) schrijft “Over verliefdheid. Waarom het soms zo moeilijk 
is en je geen keuze kan maken”. Ze is “... er erg onzeker over. Misschien vind hij mij niet 
leuk of misschien heb ik geen mooi uiterlijk voor hem. Ik weet niet wat ik wil, vind het erg 
moeilijk”. Op de vraag wat ze gaat doen antwoord de deelneemster “Ik ben een 
afwachter en vind dat de jongen de stap moet zetten. Ik wacht wel af...”. De periode 
daarop vertelt ze: “Ik vind het jammer dat ik nog nooit een vriend heb gehad. daar zit ik 
wel over in”. Ze vindt iemand leuk maar hij is iemand “...die veel mensen leuk vinden. 
Maar te onzeker zijn om te denken of diegene mij leuk en aardig vind”. Hoewel de 
deelneemster lijkt te twijfelen of iemand haar wel leuk vindt schrijft ze de volgende 
periode: “Er komt een eerste 'date' aan. Maar ik ben bang dat hij het niet meent of dat 
het niet leuk word”. De date is blijkbaar goed gegaan want ze schrijft: “Het hebben van 
een bijna vriend”, alleen schrijft ze daar meteen achteraan “Ik ga een beetje twijfelen en 
ik weet niet waarom”, “...want het is in een keer heel snel gegaan”. De rest van de 
preiode uit de deelneemster haar twijfel in verschillende dagboeken. In de laatste 
periode hoeft de deelneemster in ieder gevalk niet meer te twijfelen of zij wel leuk 
genoeg is: “De laatste tijd krijg ik veel te horen dat een paar mij leuk vinden..het word 
allemaal veel te veel en ik weet niet goed wat ik moet doen”. Op het laatst schrijft ze 
“Dat liefde/verliefdheid veel te moeilijk is. En ik weet niet goed hoe ik daar mee om moet 
gaan”. 
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Tabel 6.28. Deelnemers 30, 31 en 32 Relatiestaat Variabel niveau 2 

Deelnemer 30 
 

31 
 

32 
 Geslacht Meisje 

 
Meisje 

 
Meisje 

 Aantal dagboeken 31 
 

19 
 

15 
 Aantal SBW-dagboeken 20 

 
16 

 
9 

 Beginleeftijd 16,4 
 

15,3 
 

16,2 
 

  
Relatiestaat OF Relatiestaat OF Relatiestaat OF 

Onderzoeksperiode 1 Niets Niets Verliefd Fysiek Niets Verliefd 
Paltonisch 

 2 Niets Niets Relatie Twijfel Verliefd Platonisch 

 3 Niets Niets Uit Tussen 
staat 

Verliefd Twijfel 

 4 Relatie Tussen 
staat 

Verliefd Actief Relatie Twijfel 

 5 Uit Verdriet Relatie Exclusief   

 6 Uit Verdriet Relatie Twijfel   

 7 Uit Verdriet     

OF= Ontwikkelingsfragment 

Relatiestaat variabel niveau 3: drie soorten relatiestaten en drie overgangen 

Deelnemer 33 (tabel 6.29) is een voorbeeld van veel losse contacten en snel 
wisselende relaties. De deelnemer neemt veel actie: “Onderhandelen voor een date”, 
“Vragen of ze mee gaat iets leuks doen, vragen wanneer ze tijd heeft en wat ze dan wil 
gaan doen”. De tweede dagboekperiode heeft hij een vriendin, schrijft over seks met 
haar en schrijft de week daarop dat hij is vreemdgegaan. Het gaat uit met zijn vriendin 
en de volgende week probeert hij een date te regelen met iemand anders. De derde 
dagboekperiode heeft hij weer een relatie. Hij “... wou haar vingeren, maar ze hield me 
een beetje tegen”. De keer daarna wilde hij seks maar hadden ze geen condoom bij de 
hand: “Ik wilde wel seks hebben, maar zonder condoom gebeurt dat gewoon niet voor de 
eerste keer!”. Tijdens de vierde dagboekperiode is het ook weer uit met deze relatie. 
Een meisje wil iets met hem maar hij “...wilde niet richting de relatie gaan met haar, 
maar vind het prima als we een keertje afspreken op een zaterdag avond om wat te 
ronselen...”. Dit zegt hij wel eerlijk tegen haar: “Ik had haar gezegd dat ik absoluut 
vrijgezel wil blijven, wat er ook gebeurt”. Het meisje wil daarom “niet meer met me 
zoenen, omdat ik toch geen relatie wil”. Dezelfde periode geeft hij aan naar bed te 
willen met een meisje die al een vriend heeft en dat hij een date heeft gehad met zijn 
ex. De volgende periode schrijft hij over seks dat hij met een meisje heeft gehad maar 
“...de seks ging alleen niet zo goed”. Hij schrijft “Ik probeerde haar poes nat te maken, 
wat dus niet lukt... Jammer”. Dit meisje wil verkering. De deelnemer is “...naar haar toe 
gegaan en heb mijn excuses aangeboden, maar heb gezegd dat ik toch echt niet iets van 
een relatie ding met haar wilde beginnen”. In de laatste dagboekperiode ‘klaagt’ de 
deelnemer: “Ik heb al heel lang geen seks gehad, en ik begin het wat te missen... Ik heb 
een redelijk druk programma door stage en werk, dus ik kom gewoon niet aan mij 
trekken. Ik probeer het te vermeiden, maar dat is wel lastig hoor”. Hij schrijft: “Ik zou 
misschien wel weer een vriendinnetje willen. Ik denk vaak terug aan de tijd samen met 
mijn ex en bedenk me dat dat echt wel leuk was. Ook heb ik al een tijd lang geen seks 
meer gehad en ik mis eigenlijk wel iemand naast me. Niet dat ik er tijd voor heb, maar 
toch”. Het onderzoek eindigt met: “We hebben elkaar 1x gezien en hebben nu leuk 
contact via facebook. Misschien over een paar dagen gaan we wat afspreken”. De 
deelnemer zegt: “Ik wil wel seks, maarja dat kan natuurlijk niet op de eerste date (sta 
namelijk al een tijdje lang droog”.  
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Deelnemer 34 (tabel 2.29) vult in totaal over 21 maanden 33 dagboeken in en in bijna 
alle dagboeken twijfelt ze. Wanneer ze niet verliefd is twijfelt ze of ze toch niet verliefd 
is. En wanneer ze verliefd is, is ze dat de week daarop niet meer, of ten minste twijfelt 
ze weer. Ze doet wel actief haar best om achter haar gevoelens te komen. “Nou. Ik ga 
binnenkort weer met die jongen afspreken enzo. En hartstikke leuk allemaal, vind hem 
ook heel aardig, maar ik twijfel gewoon te erg. En dat komt waarschijnlijk omdat ik nog 
nooit een écht vriendje heb gehad. Dat ik het doodeng vind om wat met iemand te 
beginnen, hoe goed ik me ook bij iemand voel. Maar tegelijkertijd ben ik heel bang dat ik 
hem helemaal niet zo leuk vind. Dat ik gewoon graag verkering wil, ofzo. Ik twijfel 
gewoon heel erg allemaal”. Een week daarna heeft ze verkering. Ze vertelt “Nouja. We 
zijn laatst verder gegaan dan zoenen, en ik weet nog niet zo goed hoever ik zelf wil gaan 
eigenlijk. Daar voelde ik me goed bij hoor, daar niet van, alleen ik weet niet zo goed tot 
waar ik zelf wél wil gaan, en wanneer ik over m'n grens heenga. Daar ben ik de laatste 
tijd over aan het nadenken”. Op de vraag wat ze gedaan hebben schrijft ze “Eh. Dingen 
:p We zijn niet met elkaar naar bed geweest, maar wel veel in die richting. Alleen het 
mondwerk hebben we overgeslagen”. De deelneemster krijgt wel ‘commentaar’ op wat 
ze doet: “Hij vertelde mij dat ik mijn vriend moest vragen naar hoe mijn vriend het kan 
verantwoorden tegenover God wat we allemaal samen uitvreten. :p Hij worstelde daar 
zelf ook mee en ik zei dat ik het daar nog niet over gehad had. Dus dat”. In de laatste 
dagboekperiode wil haar vriend verder gaan dan zij wil. Ze “duwde hem een beetje weg 
en zei dat ik dat niet zo prettig vond”. De deelneemster eindigt de onderzoeksperiode 
met: “Nou. Ik ga over 2 weken naar Blanes. Dat is gewoon een feest-, zuip-, drank-, zoen-, 
en seksvakantie dus. Maar ik heb een relatie. En ik ben heel bang dat ik, als ik teveel 
drank op heb, gewoon met andere jongens ga zoenen”. 

Tabel 6.29. Deelnemers 33 en 34 Relatiestaat Variabel niveau 3 

Deelnemer 33 
 

34 
 Geslacht Jongen 

 
Meisje 

 Aantal dagboeken 30 
 

33 
 Aantal SBW-dagboeken 23 

 
20 

 Beginleeftijd 18 
 

16,1 
   Relatiestaat Ontwikkelings 

Fragment 
Relatiestaat Ontwikkelings 

fragment 

Onderzoeksperiode 1 Niets Fysiek Niets Actief 

 
2 Relatie Twijfel Verliefd Actief 

 
3 Uit Tussenstaat Niets Actief 

 
4 Niets Actief Verliefd Actief 

 
5 Relatie Exclusief Niets Actief 

 
6 Uit Fysiek Verliefd Actief 

 
7 Uit Actief Relatie Twijfel 

 
8 Niets Actief 

   
Deelneemster 35 (tabel 6.30) beschrijft haar gedachten en gebeurtenissen op een heel 
uitgebreide en levendige manier. Tijdens de eerste periode twijfelt de deelneemster of 
ze iemand leuk vindt. Ze schrijft dat ze op een feestje bijna had gezoend en ze zegt 
daarover: “Ik weet niet zo goed wat ik wilde, ik wilde hem wel zoenen, maar 
tegerlijkertijd vond ik het eng”. In de tweede periode is ze verliefd en krijgt ze een 
relatie. Ze is blij maar “toch is er iets vreemd waarvan ik niet precies weet wat het is”. 
Verder vindt ze het zoenen nog steeds spannend: “Het gaat er over dat ik nog niet met 
mijn vriendje heb gezoend, we hebben ook nog maar 3 dagen maar ik weet niet of ik wel 
durf te zoenen”. Een relatie hebben vindt deze deelnemer niet makkelijk. Hierover 
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schrijft ze in verschillende dagboeken: “...soms vind ik hem beklemmend en ik weet dat 
ik het er met hem over moet hebben maar dat vind ik heel lastig. Ik ben wel van plan om 
dat te doen, al weet ik niet of ik dat durf” en “Dat ik vind dat hij veel op mijn lip zit en dat 
ik het moeilijk vind om rekening met hem te houden en dat ik heel soms denk dat ik van 
hem af wil. Ik ben nog maar 15 en ik heb zo'n idee dat je als een vriendje hebt je beperkt 
word in je doen en laten omdat ik de hele tijd rekening met hem moet houden in al mijn 
plannen. Maar tegerlijkertijd durf ik niet tegen hem te zeggen dat ik meer ruimte wil”. 
Aan het einde van de tweede periode weet ze het: “Ik werd op zaterdagochtend 
wakker, en ik kon mezelf niet langer voor de gek houden. Ik was/ben niet verliefd op 
mijn toemalige vriendje. Ik voelde me echt rot, want elke keer als hij wilde afspreken, had 
ik totaal geen zin, sterker nog, ik zag er heel erg tegenop. En als ik een ding weet van 
verliefd zijn, is dat het je niet ongelukkig moet maken. Mijn moeder zag dat er wat met 
mij was, want moeders hebben zoiets altijd door. Ik vertelde haar alles, dat ik niet 
verliefd was, maar hem wel heel erg lief vond, en dat ik niet langer verkering wilde, maar 
dat ik hem niet wilde kwetsen. Mijn moeder had met me gepraat en samen besloten we 
dat ik het uit moest maken, vandaag nog want we zouden naar de film en ik kon 
natuurlijk niet na de film zeggen, de mazzel! Dus ik maakte een afspraak om 1uur. Ik heb 
nog nooit zo tegen iets opgezien. Hij deed heel vrolijk de deur open. Ik werd binnen 
gelaten en hij vroeg wat er was omdat ik nogal down was en zacht praatte. Zijn ouders 
waren er ook dus ik zei dat we zo maar even konden gaan wandelen. Wij gingen naar 
buiten en ik moest gelijk huilen. Ik vertelde dat we beter vrienden konden zijn. Ik weet 
nog dat het heel stil was en nogal ongemakkelijk. Hij stond op het punt om te gaan 
huilen. Verder weet ik niet zo goed meer hoe het gesprek verliep. Het was koud dus na 
een kwartier zei hij dat hij maar naar huis ging, we zeiden doei, tot maandag en gingen 
weg. Zodra ik binnen was moest ik heel erg huilen, en mijn vader hield me stevig vast. Ik 
heb nog nooit iemands hart gebroken, maar ik weet dat ik het echt niet trok om de hele 
tijd te moeten faken dat ik het leuk vond”. De deelneemster maakt het uit en staat 
duidelijk achter haar keuze. Hiermee is een nieuw Ontwikkelingsfragment 
geïntroduceerd: ‘Uit_Keuze’.  
 In de derde periode schrijft ze dat ze verliefd is geworden op haar leraar. “Sinds 
een ongeveer een maand ben ik nogal hevig verliefd geworden op mijn leraar van 28. Ik 
weet niet precies waarom maar oppeens krijg ik hem met geen mogelijkheid uit mijn 
hoofd. Aan de ene kant wil ik dat ook niet want het maakt me vrolijk en geeft me energie. 
Aan de andere kant baal ik ook wel omdat er natuurlijk geen enkele toekomst in zit. Ik 
denk dus ongeveer 24/7 aan hem”. Deze verliefdheid duurt een jaar en sinds dan 
schrijft ze alleen nog maar over hem. Hierbij een greep uit de vele zeer uitgebreide 
dagboeken: “...Ik ben verliefd en ik wil het niet loslaten, maar ik ga op vakantie voor 5 
weken en dan wil ik niet de hele tijd aan hem moeten denken. Ik vind het lastig om die 
verliefdheid los te laten omdat het zo geweldig voelt, alsof ik de hele wereld aan kan. Ik 
huil er ook wel om, hoe dom het ook is, aangezien ik hem niet echt kende. Wel is het 
lastig om het los te laten als hij op de sportdag zonder shirt aanwezig is”. “...Ik voel het 
weer tot in de puntjes van mijn tenen, en dat heeft een reden. Officieel is hij niet mijn 
leraar, maar door toeval is hij tijdens mijn proefwerkuur de surveillant. Dat wordt nog 
lachen, alsof ik me dan kan concentreren. Bij alleen het idee als dat hij weer in hetzelfde 
lokaal is, dat hij me aan kijkt, dat ik hem weer zie zorgt er nu al voor dat ik enorm vrolijk 
en energiek ben. En het allerleukst: Niet alleen deze week, maar ook volgende week, die 
week daarna en die week daarna, is hij er weer”. “Vrijdagmiddag, ik stond op het punt 
om naar huis te gaan. Wachtend op mijn vrienden waar ik mee zou gaan fietsen leunde 
ik tegen mijn kluisje en staarde ik wat in de verte. Toen kwam híj, de supersexy 28-jarige 
ex-biologie leraar, de trap af lopen. Normaal ziet hij me niet lopen of staan, hij loopt 
langs, werpt soms een blik maar zíet mij niet echt. Dit keer was het anders. Ik was totaal 
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niet aan het opletten en opeens liep hij daar de trap af. Hij zocht echt mijn blik en nadat 
hij die vast hield, lachte hij naar me. Hij lachte zijn geweldige ondeugende lach en ik 
stond daar maar, zo niet met mijn mond wagenwijd open, naar hem te staren. Ik heb 
geen idee hoe ik er uit zag, verblufd waarschijnlijk en ook een tikkeltje dommig. Nadat ik 
hem na keek toen hij weg liep voelde ik het bloed naar mijn hoofd stijgen, mijn 
mondspieren omhoog trekken en de adrenaline door mijn lijf gieren. Hij heeft zo'n 
enorme fysieke en mentale uitwerking op mij, dat gaat te ver. De rest van mijn weekend, 
stond ik als een idiote vakken te vullen en huiswerk te maken”.  
 Na een half jaar schrijft ze: “Ik probeer vanaf nu meer open te staan en met 
verschillende jongens te flirten en niet meteen boven op een iemand springen en die 
vervolgens niet meer kwijtraken in mijn hoofd. Maar ja, tegerlijkertijd, er hoeft maar iets 
te gebeuren, een knikje, een lach, en ik ben weer terug bij af. Want ja, zo gaat het al een 
half jaar”. De deelneemster doet echt haar best: “Ik ben hem aan het loslaten. Het gaat 
wel goed geloof ik. Zodra ik weer ga fantaseren en romantische verhalen met hem ga 
bedenken roep ik heel hard STOP in mijn hoofd. Dat blijf ik doen en ik dwing mezelf om 
aan iets anders te denken. Ook wil ik niet meer over hem praten en als een van mijn 
vriendinnen ernaar vraagt kap ik het af. Dit is het beste. Het had nooit iets kunnen 
worden en mijn leven op liefdesgebied heeft door hem langer dan een half jaar 
stilgestaan, juist op het moment dat ik op dat gebied dingen zou moeten gaan 
ontdekken. Ik ga verder”. De deelneemster omschrijft wat ze wil: “Ik wil totaal vrij zijn 
van die leraar, hem loslaten, verder gaan. Andere jongens ontmoeten, daten, spanning en 
flirten zonder dat het altijd iets hoeft te betekenen”, maar zo schrijft ze er meteen 
achteraan “Of... Een relatie met die leraar waarin we totaal voor elkaar gaan”. 
Deelneemster 35 zoent met een andere jongen en denkt verliefd te zijn op een andere 
jongen, maar ze kan de leerkracht niet uit haar hoofd zetten, want wanneer “...ik hem 
zie, als ik naar hem kijk, jezus, ik word geëlektrocuteerd, alles beweegt en toch staat het 
gehele universum een minimum van een seconde totaal stil. Ik voel serieus mijn 
hormonen vanuit mijn hoofd door mijn hele lichaam stromen als vloeibare warme 
roomboter. Mijn hart spint in plaats van dat het trilt, mijn mond wordt vanzelf in een 
enorme grijns getrokken. En, vooral voor dit onderzoek is dat vast interessant, lijkt het of 
mijn lichaam, dit voelt raar om op te schrijven, gewoon om hem schreeuwt. Ofterwijl, ik 
wil sex met hem. Geen idee of ik het ook zou durven en/of daadwerkelijk zou doen, maar 
ik denk er continue aan. Als ik hem zie lopen zou ik hem het liefst van zijn kleren 
ontdoen. Dit spookt eigenlijk de hele tijd door mijn hoofd. En natuurlijk ga je dan ook 
denken of hij er hetzelfde over denkt. Wat belachelijk maar tegerlijkertijd niet geheel 
ondenkbaar is”.  
 En dan doet de deelneemster een toenaderingspoging: “Twee weekenden geleden, 
ging ik na mijn werk met een college s'nachts nog even wat in de stad drinken. In mijn 
hoofd had ik de beslissing al genomen. Als ik hem tegenkom moet er iets gebeuren, 
anders kom ik er nooit vanaf. Dan blijft voor eeuwig de vraag in mijn hoofd rondspoken: 
wat als? Daar zou ik nooit mee kunnen leven. Tegerlijkertijd kon ik niet nog 2 jaar 
zwijmelen en daarna hem op zijn bek pakken, want dan kwam ik er nog moeilijker vanaf 
als hij me afwees en zou tot die tijd mijn liefdesleven stil komen te staan. Voor de zomer 
moet er iets gebeuren, had ik mezelf voor genomen. En dit was het perfecte moment. 
Ondanks dat ik een beetje duizelig was, had ik hem snel in zijn stamkroeg gevonden. Mijn 
collega vond alles hilarisch en spoorde me aan om iets te doen. We praatte wat met hem 
en zijn vrienden, een daar van had blijkbaar een vrijgezellenfeestje. Besluitloos stond ik 
daar, niet wetend wat te doen, of in elk geval niet hoe. Toen hij terug kwam van de wc, 
dacht ik: oké. Ik liep hem tegemoet, halverwege de dansvloer. Ik pakte hem bij zijn shirt 
en zei dat ik hier spijt van zou krijgen, toen ik me voorover boog, draaide hij zijn wang 
waardoor mijn zoen daarop belande en riep: Wat zei je? Daar stond ik, nu al helemaal 
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niet wetend wat te doen, ik liet zijn shirt los. Maar nu kon ik niet meer terug. Zonder 
enige zelfovertuiging probeerde ik hem nog een keer te zoenen, toen had hij door wat ik 
probeerde, draaide hij zijn wang weer weg en zei in volle kalmte, heel neutraal: Niet 
doen. Hij liep terug naar zijn vrienden. Ik pakte mijn collega bij de arm en sleurde haar 
naar buiten. Daar barstten we beiden in lachen uit. De hele nacht droomde ik over die 
leraar, alle herinneringen een voor een bij langs. De volgende dag, half brak, kon ik niet 
geloven wat ik had gedaan. Ik lichtte mijn beide beste vriendinnen in en ging verder tot 
de orde van de dag. De hele week heb ik hem niet gezien, en nog steeds ontwijk ik hem op 
school. Ik ben enorm bang om oogcontact te maken, aangezien ik het nu niet meer 
grappig vind. Elke dag huil ik wel even. Een jaar lang van verliefd zijn, fantasieën en zo 
nu en dan contact heb ik weggegooid. Toch heb ik nergens spijt van, dit moest gebeuren. 
Over een tijd hoop ik verder te kunnen gaan en mezelf uit te kunnen lachen. Ik ga 
proberen om te doen alsof er niks aan de hand is als ik hem tegenkom, alsof ik me niks 
kan herinneren. Ook al ga ik vanbinnen dood omdat ik weet dat ik nooit naast hem 
wakker zal worden”.  
 Later op school heeft ze nog een gesprek met de leerkracht en aan het einde van 
de onderzoeksperiode schrijft ze nog één keer over hem: “Ik kwam terug van een 
campeerfeest, ik droeg een vieze I love London sweater, geen make-up en mijn haar zat 
in een pluizige slordige staart. Bij de brug had ik net afscheid genomen van een vriendin 
die de andere kant op moest, ik ging de bocht om en reed langs de tennisbaan. Het was 
aardig druk, aangezien er een school voor de tennisbaan zat en deze net uit was. Opeens 
zag ik iemand in blauw oranje trainingskleren aan komen lopen samen met een zeer 
blonde vrouw(zeg maar gerust lichtgevend blond). Mijn lichaam had eerder door dan 
mijn hoofd dat het de leraar, waar ik al een jaar verliefd op ben, was. Ik wist dat hij daar 
tenniste, ik was hem immers eerder daar tegengekomen. Zo gauw als ik doorhad wie het 
was, wilde ik rechtsomkeerd maken, maar ja dat was nog sukkeliger geweest. 
Geluidsloos zei ik tegen mezelf, nee, nee, nee. Tot op het allerlaatste moment ontweek ik 
zijn blik. Toen groette ik hem geluidloos terwijl het schaamrood op mijn wangen stond. 
Deze ongemakkelijke groet weerspiegelde mij met eenzelfde ontwijkende blik. Hij 
groette terug maar zonder genoegen. Ik fietste snel verder terwijl ik dacht: shit, shit, shit, 
waarom? Dit was de eerste keer dat ik hem tegenkwam en het idee kreeg dat hij het niet 
leuk vond om mij te zien”.  
 
Deelneemster 36 (tabel 6.30) wil haar ex terug: “Hij heeft het ongeveer een week 
geleden uitgemaakt, maar ik ben nog steeds verliefd op hem, en dat word eigenlijks 
steeds meer. En nu wil ik dus weer verkering met hem hebben, en zou daar eigenlijks wel 
heel veel dingen voor willen doen”. Ze schrijft later: “Ik had samen een ideetjes om mijn 
exvriendje weer terug te krijgen maar een vriend van mij heeft dit dus doorverteld aan 
mijn exvriendje..”. In de derde periode gaat de deelneemster iemand leuk vinden: “We 
waren met een groep naar Opwekking gegaan, en in die tijd, ben ik een jongen leuk gaan 
vinden, en hij mij. In de laatste nacht ging ik op zijn schoot zitten en pakten we elkaars 
handen vast”. In de perioden daarna vindt de deelneemster verschillende jongens 
leuk: “Ik ging afgelopen zaterdagavond naar een soos. Een jongen, die ik nog steeds 
wel leuk vond, ging er misschien ook naar toe. Ik zag hem later binnenkomen, en na 
ongeveer een uur begon hij naar me te lachen en ik lachte terug. Nog later begon hij 
een kort gesprek met mij. En nog later begon ik een gesprek dat erg lang duurde. En 
daarna moest ik ook naar huis. Maar die avond was ik zo blij ”. In de laatste 
dagboekperiode schrijft ze dat “Een vriend van mij, waar ik eerst een hele tijd verliefd 
op was, heeft een paar dagen geleden verkering gekregen met een ander meisje. Voor 
die tijd wist ik de hele tijd niet wat ik van hem vond, maar toen ik zag dat hij verkering 
had met een ander wist ik zeker dat ik hem niet meer leuk vond, maar er was ook een 
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ander gevoel van dat ik echt geen kans meer heb. En toen had ik ook wel zoiets van, 
oke ik geef gewoon op, hij vindt me niet meer leuk”. 

Tabel 6.30. Deelnemers 35 en 36 Relatiestaat Variabel niveau 3 

Deelnemer 
 

35 
 

36 
 Geslacht Meisje 

 
Meisje 

 Aantal dagboeken 28 
 

33 
 Aantal SBW-dagboeken 28 

 
24 

 Beginleeftijd 14,5 
 

13,9 
   Relatiestaat Ontwikkelings 

fragment 
Relatiestaat  Ontwikklings 

fragment 

Onderzoeksperiode 1 Niets Actief Uit Verdriet 

 
2 Verliefd Actief Niets Niets 

 
3 Relatie Twijfel Niets Actief 

 
4 Uit Keuze Verliefd Actief 

 
5 Verliefd Platonisch Verliefd Actief 

 
6 Verliefd Platonisch Niets 

 

 
7 Verliefd Actief 

  

Relatiestaat variabel niveau 4: vier soorten relatiestaten en minstens drie overgangen 

Deelneemster 37 (tabel 6.31) bevindt zich in de eerste twee dagboekperiodes in de 
relatiestaat Niets. Echter, ze is wel actief met jongens bezig: “Nou, ik droomde helemaal 
over die geweldige jongen uit de snackbar” en daarbij ontmoet ze ook nog een leuke 
andere jongen. In de derde dagboekperiode vertelt ze over haar liefdesverleden en de 
ex die nu weer vrijgezel is: “Ben al eerder een keer gedumpt door een jongen, en die zat 
nog steeds wel in mijn achterhoofd. Maar ik had een andere jongen ontmoet en die had 
mij ook weer gedumpt. En toen werdt die eerste jongen laatst weer single en daar heb ik 
nu weer heel veel contact mee”. In dezelfde periode krijgt ze weer verkering met hem. 
In de vierde dagboekperiode schrijft ze dat ze twijfelt: “We kregen weer verkering 
maar het liep niet zo lekker, dus ging het weer uit... we wouden het beide uitmaken, het 
was wel lastig”. Ze wilde “... gewoon even helemaal weg van de wereld, en ik wou dat hij 
mij begreep... in plaats van alleen aan zichzelf denken”. Aan het einde van het dagboek 
schrijft ze “Ik maakte duidelijk wat mij dwars zat, en toen dat niet doordrong maakte ik 
het uit”. Een paar weken nadat het uit is gegaan denkt ze na “… over jongens, waarvan 
ik ze opzich interessant vind zegmaar”. Maar ze wil “...rust in mn hoofd, en een keer niet 
aan jongens denken op die manier”. Drie maanden later ontmoet ze een ‘knappe’ 
jongen die ze heel leuk vindt. Ze spreken een paar keer af, maar dan schrijft ze “Ik en 
een jongen waren erg met elkaar aan het flirten.. en we hadden iets maar niet officieel 
verkering. Toen ging hij met een ander meisje, waarvan ik zei dat ik het niet leuk vond en 
het niet snapte... en toen begon hij een heel verhaal over dat ik hem niet wou vertrouwen 
en dat hij een vrij man wou zijn. Dus toen zei ik dat ik hem wel vertrouwde en dat als hij 
een vrij man wil zijn hij niet tegen mij moest zeggen dat hij me vet leuk vind en ik de 
enige ben die hij wil versieren enzo”. Na wat geruzie vertelt de deelneemster: “...en nu 
zijn we helemaal overnieuw begonnen.. ik hoop dat het dit keer gewoon goed loopt”. 
Helaas is er de week daarna weer een probleem: “Ik vind een jongen leuk, laten we hem 
even jongen nummer 1 noemen. Dan heb je een andere jongen, jongen nummer 2. Ik ben 
bevriend met jongen nummer 2 en jongen nummer 1 is ook bevriend met hem. Jongen 
nummer 1 vind mij leuk maar jongen nummer 2 ook. Ik vind jongen nummer 1 leuk, al 
best wel een tijdje en we chillden ook vaak enzo, toen kwam jongen nummer 2 er ineens 
tussen door te mij leuk te vinden. Nu zegt jongen nummer 1 dat hij nog niks met me wil 
beginnen omdat hij dat jongen nummer 2 niet aan kan doen. En dit vind ik niet leuk 
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want ik wil gewoon met jongen nummer 1 zijn”. Dit probleem wordt waarschijnlijk 
overkomen want in de laatste periode heeft ze een relatie. Echter, “God vertelde mij 
dat ik het uit moet maken met mijn vriend”. De deelneemster wilde “dat het God mij iets 
anders had verteld”.  
 
Deelneemster 38 (tabel 6.31) vertelt in de eerste periode over een vriend die 
gevoelens voor haar heeft: “Ik heb een vriend alleen ik ben er laatst achter gekomen dat 
hij verlieft op mij is allen ik wil hem niet teleurstellen maar ik ben niet verliefd op hem ik 
heb tegen hem gezegd dat ik niet verliefd op hem ben maar hij begrijpt het gelukkig wel 
dus we zijn nog gewoon vrienden”. Wel schrijft ze in dezelfde periode dat het haar leuk 
lijkt om een vriendje te hebben. Alhoewel, ze voegt er later aan toe “Eigenlijk wil ik nog 
geen vriendje maar soms heb ik gewoon van die buien dat het me leuk zou lijken als ik 
een vriendje heb”. Een week later heeft ze blijkbaar zo’n bui want ze schrijft dat ze 
verliefd is. De periode daarop flirt ze met jongens en schrijft ze weer: “Nou het lijkt me 
leuk om een vriendje te hebben en daar zit ik vaak over te dromen, wand ik ken best wel 
veel mensen die een vriendje hebben”. Ze zou graag willen dat “...de jongen die ik leuk 
vind op me toe komt stappen en dat hij me om verkering vroeg”. Ze praat met vrienden 
over de liefde, maar ook in de les op school praten ze “...heel vaak over op wie we 
verliefd zijn en of we verkering willen en zo”. Deelneemster 38 ontmoet over de laatste 
drie periodes nog een leuke jongen en in de één na laatste periode vertelt ze over een 
goede vriend waar ze steeds meer gevoelens voor krijgt. In de laatste periode is deze 
deelneemster heel gelukkig in een relatie: “Het gaat eigenlijk gewoon over mijn vriend 
want het gaat nu gewoon heel leuk tussen ons maar er zal ook nog wel eens een periode 
komen dat het wat minder goed gaat en ik ben gewoon benieuw hoe dat gaat en zo. 
Maar ik ben gewoon zo blij met mijn vriend en ik denk best wel heel vaak aan hem:) en ik 
weet gewoon dat hij de ware is dat voel ik gewoon of zo, dat vind ik best wel leuk en het 
leukste is nog dat hij dat gevoel ook heeft!!”. Ze wil “dat we voor altijd bij elkaar blijven” 
en ze gaat haar “best doen om het leuk te houden tussen ons.”  
 
In de eerste dagboekperiode schrijft deelneemster 39 (tabel 6.31) “Ik vind een jongen 
een soort van leuk. Alleen hij vind een hele goeie vriendin van mij leuk en zei hem niet. 
Maar niemand weet dat ik hem leuk vind”. In de tweede dagboekperiode geeft ze aan in 
zich in relatiestaat Verliefd te bevinden maar schrijft hierover niets in de dagboeken 
van die periode. De volgende periode heeft ze echter een relatie. Na twee weken 
begint ze te twijfelen: “Ik ben een beetje in de war, over wat ik precies wil, en of wat ik 
voor 'hem' voel wel echt is..”. Ze weet niet wat ze wil dus “Ik ga eerst kijken hoe het 
verder loopt, en of ik me beter ga voelen, of dat het zo blijft als het nu is”. Maar de twijfel 
blijft: “Ik weet niet meer wat ik wil of voel, ik weet niet of ik nog wel wil met de persoon 
waar in nu mee heb..”. Ze weet nog steeds niet wat ze wil en “...ik denk eerlijk gezegt 
niet dat ik dit nog lang kan volhouden”. De week daarop heeft ze het uitgemaakt 
waarbij ze haar vriendinnen om hulp vroeg en zij “...hielpen mij zodat ik het juiste zou 
zeggen. Ik heb het uiteindelijk in een smsje verstuurd. Want op een andere manier kon 
niet”. Ondanks dat de relatie vier weken heeft geduurd denkt deelneemster drie 
maanden later nog regelmatig terug aan haar ex. Ze schrijft dat ze het had uitgemaakt 
omdat “...hij veel naar andere meisjes keek en over andere meisjes rare dingen tweette. 
het is nu inmiddels iets van 3 maanden uit. Maar nu heeft hij alweer 2 of 3 weken met 
een ander meisjes. Terwijl hij aldoor nog dingen tegen mij zei als: als ik liever voor je was 
geweest waren we nog bij elkaar... en nu vraag ik me de hele tijd af, heeft hij dan ooit wel 
echt van me gehouden of kan hij niet zonder een vriendin?”. De week daarop is ze eruit: 
“... Ik maakte mijzelf toen helemaal wijs.. Dat hij nooit echt van me had gehouden enz. 
Maar nu denk ik niet meer zo. Ik weet wie ik ben en dat wat er ook is gebeurd ik ben er 
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sterker uitgekomen en kan gewoon verder gaan met mijn leven”. Ze hoopt dat ze ooit 
weer iemand tegen komt die echt van haar houdt. Ze gaat echter niets ondernemen: 
“Ik laat het aankomen. Liefde kun je niet opdwingen... Dat kom je tegen!”. De periode 
daarna is ze weer verliefd. Ze spreekt zoveel mogelijk met hem af “maar vooral ook 
elkaar eerst goed leren kennen voordat je echt aan 'vekering' begint”. Helaas wil hij 
geen vaste relatie, “En ik ben deze week tot besef gekomen dat dit misschien wel het 
beste was wat er kon gebeuren. Ik heb hem vandaag voor het eerst weer gezien en voor 
mij was het gewoon compleet afgesloten. Het klinkt raar maar op een of andere manier 
deed het ook geen pijn, of was ik nu ook niet verdrietig of zoiets. maar vooral blij dat ik 
het achter me kan laten. En een jongen tegen kan komen die beter bij mij pas, en de 
waarheid ook recht in mijn gezicht durft te zeggen in plaats van alleen in smsjes”. Dat ze 
dit laatste zegt is een beetje vreemd aangezien zij zelf haar laatste relatie ook via de 
sms heeft afgebroken. In de laatste periode schrijft ze over een vriend: “Nou er is een 
hele goeie vriend van mij, die precies zo is als ik altijd mijn 'perfecte vriendje' omschreef. 
En nou ik mijn hoofd een beetje in de war... van vind ik hem nou wel of niet leuk. Of is het 
alleen het idee... omdat hij alles heeft waar ik over droomde”. 

Tabel 6.31. Deelnemers 37 en 38 en 39 Relatiestaat Variabel niveau 4 

Deelnemer 37 
 

38 
 

39 
 Geslacht Meisje 

 
Meisje 

 
Meisje 

 Aantal dagboeken 18 
 

15 
 

33 
 Aantal SBW-dagboeken 13 

 
12 

 
18 

 Beginleeftijd 15,1 
 

14,1 
 

14,7 
 

  

Relatie 
staat 

OF Relatie 
staat 

OF Relatie 
staat 

OF 

Onderzoeksperiode 1 Niets Actief Niets Actief Niets Verliefd 
Platonisch 

 2 Niets Actief Niets Actief Verliefd Verliefd 

 3 Verliefd Actief Relatie Relatie Relatie Twijfel 

 4 Relatie Twijfel Uit Tussenstaat Uit Keuze 

 5 Uit Tussenstaat Verliefd Actief Verliefd Actief 

 6 Niets Actief Verliefd Actief Niets Verliefd 
Platonisch 

 7 Relatie Twijfel Relatie Exclusief   

OF= Ontwikkelingsfragment 

Deelneemster 40 (tabel 6.32) is verliefd op meerdere personen en schrijft daar elke 
week over. Ze zegt dat ze denkt “Over dat je verliefd bent en je vind meerdere personen 
leuk, dan ga ik ze elke dag allemaal op een rijtje zetten van leukst naar minder leukere”. 
Ze wil graag “weten wat ze allemaal van mij vinden en of ze mij leuk vinden zoja dan 
vind ik diegene ook al weer een stuk leuker”. Ook de periode daarna is ze verliefd en 
schrijft ze daar elke week over. Ze probeert contact te maken: “Ik kijk soms en dan kijkt 
hij meestal wel terug of ik zeg iets tegen hem bij onze kluisjes want die is naast die van 
mij”. Eén keer twijfelt ze over haar verliefdheid: “Over dat je verliefd bent en toch ook 
weer niet”. Deze twijfel is terug te vinden in derde dagboekperiode: “Verliefd zijn, en 
net niet” en “Over dat je verliefd bent en eigelijk ook weer niet”. In de derde week is ze 
er achter: ze is verliefd. Ze gaat over hem dromen en fantaseren: “Over dat je verliefd 
bent en dat je allemaal dingen gaat bedenken die nog kunnen gebeuren en op vakantie 
liefde enz”. De vierde dagboekperiode fantaseert ze veel over de liefde: “Over dat je een 
keer een leuke jongen wilt tegenkomen als je bijvoorbeeld met de hond uit gaat. Dat er 
een leuke jongen bij je in de buurt komen wonen”, “Over dat ik wel verkering zou willen 
hebben en dan ga ik erovernadenken hoe hij er dan uit moet zien” en “Dan denk je eraan 
dat je verkering hebt met iemand en dat gezellig iets gaat doen bijv. hond uitlaten of dat 
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je iemand tegenkomt die je heel leuk vind”. Aan het einde van de periode is ze “...op 
iemand en die is heel populair bij de meisjes hij praat best veel met mij en vraagt altijd 
om mmijn cijfers enzoo”. De twee daarop volgende twee periodes blijft het weer over 
fantaseren over ‘leuke jongens’ tegenkomen en daarmee gezellige dingen te doen als 
bijvoorbeeld hardlopen of weer de hond uitlaten.  
 
Deelnemer 41 (tabel 6.31) is in de eerste dagboekperiode verliefd. De tweede periode 
begint de onderzoeksperiode met een relatie waarvan hij in het eerste dagboek vertelt 
het uit te willen maken en dat dan ook doet. De week daarop zegt hij: “Ik vind een 
meisje leuk”. Weer een week later “Ik vind meerdere meisjes leuk”. De deelnemer 
onderneemt niets maar wacht af “...tot iemand richting mijn kant komt”. In de 
onderzoeksperiode daarna wordt de deelnemer actiever. Hij “...kwam een meisje op de 
kermis tegen, daarna gingen we whatsappen en nu willen we samen naar de bioscoop”. 
De volgende week zijn ze echter niet naar de bioscoop geweest maar naar de 
“...discotheek geweest. Daar ging een meisje met me flirten en later hebben we gezoend”. 
De week daarop schijft hij in het dagboek: “We waren bijna elke dag aan het 
whatsapppen, en in een keer wou zou niks meer. Maar ze had hier niet een goede reden 
voor”. In de laatste periode is deelnemer 41 weer verliefd en wel op “...3 meiden te 
gelijk. Ik weet niet wat ik moet doen. En toen ik een vriend om hulp vroeg was zijn 
mening precies het tegenovergestelde van die van mij. Dus ik weet nog steeds niet wat ik 
moet doen”. Hij vertelt: “Ik wil dat ik niemand kwets al ik iemand kies. Het zijn allemaal 
goede vriendinnen van mijn en dat wil ik graag zo houden”. Hij gaat “...hier veel over 
nadenken. En ik volg mijn gevoel”. 
 
Deelneemster 41 (tabel 6.31) twijfelt of ze een jongen leuk vindt of niet. Ze wil “… deze 
jongen niet aan het lijntje houden als ik hem niet leuk vind. Tegelijk wil ik ook niet dat 
het over is, omdat ik me prima vermaak met hem”. Ze brengt veel tijd met deze jongen 
door en had een date met hem. De volgende dagboekperiode heeft ze een relatie, maar 
ze praatte weer met haar ex en toen besefte ze dat ze “... hem wel heel erg miste, en 
toen begon ik te twijfelen aan mijn huidige relatie. Met die jongen ben ik gister naar de 
film geweest”. Ze vertelt dat ze haar ex weer terug wil. De dagboekperiode daarop 
heeft ze het uitgemaakt met haar relatie maar ze twijfelt of ze hem toch niet terug wilt. 
Aan de andere kant “... is er een andere jongen die mij leuk vindt, en ik heb ook wel een 
beetje interesse in hem”. Later schrijft ze “Ik heb een jongen leren kennen die mij heel 
leuk leek te vinden en telkens met me flirtte. Ik vond hem ook wel interessant. Maar nu 
heeft hij gezegd dat hij een ander meisje leuk vindt, en dat ik alleen leuk ben om mee te 
praten, en dan we gewoon heel goed met elkaar op kunnen schieten”. Ze wilde “dat hij 
gewoon nooit was begonnen met flirten, want nu maakt hij me alleen maar in de war”. 
Ze zegt dat ze hem uit haar hoofd gaat zitten en de volgende week heeft ze “gezoend 
met een jongen waarmee ik verkering heb gehad. Maar het was op een feestje, en hij was 
blijkbaar erg dronken, want hij wist het de volgende dag niet meer”. In de laatste 
periode schrijft ze niet meer over de liefde. 
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Tabel 6.31. Deelnemers 40 en 41 en 42 Relatiestaat Variabel niveau 4 

Deelnemer 40 
 

41 
 

42 
 Geslacht Meisje 

 
Jongen 

 
Meisje 

 Aantal dagboeken 34 
 

14 
 

17 
 Aantal SBW-dagboeken 31 

 
9 

 
11 

 Beginleeftijd 12,7 
 

14,8 
 

16,4 
 

  
Relatiestaat OF Relatiestaat OF Relatiestaat OF 

Onderzoeksperiode 1 Niets Verliefd_Actie Verliefd Platonisch Verliefd Actief 

 2 Verliefd Actief Relatie Twijfel Relatie Twijfel 

 3 Verliefd Platonisch Uit Keuze Uit Twijfel 

 4 Verliefd Fantasie Verliefd Platonisch Niets Fysiek 

 5 Niets Fantasie Niets Verliefd 
Actief 

Niets Niets 

 6 Niets Fantasie Niets Verliefd 
Platonisch 

 

OF= Ontwikkelingsfragment 

6.5 Conclusie Sexualiteit in alle staten 

Jongeren blijken vrij openhartig te zijn in wat ze aan de dagboeken toevertrouwen. 
Het bijhouden van een dagboek kost moeite, en die moeite staat niet altijd in 
verhouding tot wat de jongere aan baten verwacht door het invullen van de 
dagboeken. Desondanks hebben een relatief groot aantal jongeren een reeks 
dagboeken ingevuld die een goed beeld geven van wat jongeren bezighoudt op het 
punt van verliefdheid, liefde en seks. 
 
Over het algemeen zijn meisjes meer dan jongens geneigd om seksgerelateerde 
onderwerpen in de dagboeken aan te roeren. Dat verschil is echter niet bijzonder 
groot. Verder blijkt er bij jongeren onder de 17 nauwelijks enig leeftijdsverschil te zijn 
in de frequentie van seksgerelateerde dagboeken. Vanaf 17 echter, zien we dat andere 
onderwerpen de seksgerelateerde onderwerpen enigszins gaan verdringen, met name 
onderwerpen op het punt van school en toekomstig beroep. Ook hier zijn de 
verschillen weliswaar niet toevallig, maar toch relatief klein. Jongeren van 
Nederlandse afkomst zijn geneigd om in hun dagboeken meer seksgerelateerde 
onderwerpen te noemen dan jongeren die niet van Nederlandse afkomst zijn, maar 
ook hier is het verschil klein. Datzelfde geldt voor geloof, jongeren die zeggen niet 
gelovig te zijn noemen ongeveer hetzelfde aantal seksgerelateerde onderwerpen in 
hun dagboeken als gelovige jongeren. Daarbij moet echter een duidelijke kanttekening 
worden gemaakt voor islamitische jongeren, met name degenen zeggen zeer gelovig te 
zijn. In hun dagboeken komen duidelijk minder seksgerelateerde onderwerpen voor 
dan in de dagboeken van jongeren die zichzelf christelijk en zeer gelovig noemen, of 
de dagboeken van jongeren die zeggen niet te geloven. Verder noemen hoogopgeleide 
jongeren meer seksgerelateerde onderwerpen dan lager opgeleide jongeren, maar ook 
hier zijn de verschillen klein. 
 
Een zeer opvallende bevinding is dat, hoewel de dagboeken uitdrukkelijk vragen naar 
wat de jongeren de afgelopen week heeft bezig gehouden op het gebied van 
verliefdheid, liefde en seks, twee derde van de dagboekonderwerpen niet 
seksgerelateerd zijn. Jongeren hadden er natuurlijk voor kunnen kiezen om in dat 
laatste geval niets in te vullen, maar deze andere dan seksgerelateerde onderwerpen 
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houden hen klaarblijkelijk dermate bezig dat zij bereid zijn om hier uitgebreid verslag 
van te doen. Van deze niet seksgerelateerde onderwerpen gaat ongeveer een derde 
over leeftijdsgenoten, en een derde over werk en school. Andere onderwerpen gaan 
over gezin en familie. Onderwerpen die ten aanzien van leeftijdsgenoten spelen zijn 
vriendschappen en de positieve en negatieve aspecten van de relaties met 
leeftijdsgenoten. In feite liggen deze aspecten in het directe verlengde van de aspecten 
die jongeren noemen in hun seksgerelateerde dagboeken. De betrokkenheid bij school 
en werk hangt samen met belangen (concerns) ten aanzien van competentie en 
autonomie. Het autonomie-aspect speelt ook een belangrijke rol in de onderwerpen 
die deze jongeren noemen met betrekking tot hun relaties met het gezin. Daarbij gaat 
het vaak om ruzies en onenigheid die te maken hebben met de autonomiewens van de 
jongeren. Daartegenover staan echter evenveel meldingen die te maken hebben met 
de betrokkenheid die de jongeren voelen bij de overige leden van hun gezin en familie. 
Met behulp van de dagboeken hebben we geprobeerd om de dynamiek van de 
relatiestaten in kaart te brengen. We onderscheiden vier relatiestaten, namelijk niets 
(niet verliefd en geen relatie), verliefd, relatie en uit (Uit is de toestand die volgt op het 
beëindigen van een relatie). Met deze vier relatiestaten kan een complex geheel aan 
tijdseriele patronen worden verkregen, namelijk overgangen van de ene staat naar de 
andere, inclusief het gelijkblijven van de relatiestaat over de tijd (in feite is dat dan 
een overgang van de relatiestaat naar zichzelf). 
 
Over het algemeen blijken meisjes standvastiger te zijn in hun relatiestaat dan jongens 
(het gaat hierbij uiteraard om de relatiestaten die afhankelijk zijn van de geneigdheid 
van meisjes om hierover te communiceren). Bij meisjes is de duur van de trajecten, 
dat wil zeggen het aantal geschreven dagboeken, over het algemeen wat groter dan 
dat bij de jongens, welke wat meer dan de meiden de neiging hebben om na één 
dagboek te stoppen. In hun gecommuniceerde relatiestaten blijken meisjes ook sneller 
de overgang te maken van een uit-staat (een relatie is beëindigd) naar verliefd. En 
zeer opvallend kenmerk is trouwens de hoge mate van fluctuatie en veranderingen in 
de relatiestaten. Zelfs als de relatiestaat over de dagboeken heen gelijk blijft – 
bijvoorbeeld relatie of verliefd – is er sprake van opvallende wisselingen in de 
feitelijke inhoud van die relatiestaat en de bijbehorende emoties en ervaringen. Bij 
jongeren is het proces van liefde, verliefdheid en relaties een zeer variabel en 
fluctuerend proces, dat eerder neigt naar chaos dan naar orde (waarbij we die 
begrippen interpreteren in de context van complexe dynamische systemen). 
 
Reeksen van minstens 10 dagboeken, waarvan de proportie seksgerelateerde 
dagboeken minstens 50% betrof, welke we bij in totaal 42 respondenten aantroffen, 
zijn gebruikt om een beeld te schetsen van de verschillende ontwikkelingstrajecten 
van relatiestaten. Hierbij konden drie typen worden onderscheiden, namelijk de niet 
variabele ontwikkelingstrajecten, de trajecten die een beetje variabel waren, en de 
variabele ontwikkelingstrajecten. Deze drie typen zijn qua aantallen redelijk verdeeld 
over de 42 reeksen waarvoor minstens 10 dagboeken beschikbaar waren. De 
relatiestaten binnen deze trajecten kunnen per dagboekperiode één van 19 
verschillende labels (ontwikkelingsfragmenten) toegekend krijgen. 
 
Deze onwikkelingsfragmenten corresponderen met verschillende soorten ervaringen, 
emoties, belangen en handelingen die het seksuele ontwikkelingstraject – zoals het 
door de reeks dagboeken wordt weergegeven – kenmerken. Het predikaat ‘Niet 
variabel’ geeft aan dat de relatiestaat over het gehele gecommuniceerde traject gelijk 
blijft, maar impliceert beslist niet dat er sprake is van stabiliteit in handelingen, 
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belangen of emoties. Jongeren blijken hierin in sterke mate over de tijd te variëren. 
Daarnaast blijkt uit het bestaan van deze verschillende subtypen dat er inderdaad 
grote verschillen bestaan tussen jongeren in de aard van de relatiestaat die ze voor 
een bepaalde periode innemen. 
 
Jongeren die vallen binnen de ‘beetje variabele’ en de ‘variabele’ 
ontwikkelingstrajecten kenmerken zich door een opeenvolging van minstens twee 
relatiestaten, en dus door een opeenvolging van minstens twee 
ontwikkelingsfragmenten. Zowel op het punt van relatiestaten, transities en de daarbij 
horende handelingen, belangen en emoties, blijken deze ontwikkelingstrajecten zeer 
variabel – zowel binnen respondenten als tussen respondenten – en complex. Dat wil 
zeggen, er is sprake van een complexe en fluctuerende verwevenheid van diverse 
soorten relaties met anderen, van emoties van verschillende aard, van diverse soorten 
belangen en concerns en van een complex geheel aan handelingen en opvattingen. 
 
De kern van vrijwel alle uitgebreide dagboeken is het persoonlijke verhaal van de 
deelnemer over de eigen liefdesrelatie met een ander. Veel dagboeken gaan over 
verliefdheid, en over de vraag hoe vanuit deze relatiestaat over te gaan naar het 
hebben van een gewenste relatie. In deze dagboekverhalen komen complexe emoties 
naar voren, inclusief twijfel en onzekerheid, maar ook de emotionele last van 
verliefdheid voorafgaand aan (of in de onzekerheid van) een daaropvolgende relatie. 
In een aantal dagboeken wordt ook gerept over mogelijke religieus geïnspireerde 
bezwaren tegen het hebben van seks buiten een relatie. Verreweg de meeste 
dagboeken schetsen een vrij klassiek relatiepatroon. Dat betreft in de eerste plaats de 
verschillende stappen in het proces die in de dagboeken worden beschreven: de 
dagboekschrijver is verliefd op iemand, probeert contact te leggen met het doel een 
relatie te krijgen, waarbij de fysieke componenten van dit proces vrijwel altijd heel 
duidelijk geordend zijn. Dagboekschrijvers schetsen een proces van contact maken via 
groeten of een gesprekje, daarna zoenen, daarna knuffelen, daarna seks met elkaar 
hebben in verschillende stappen van vingeren en ‘mondwerk’ zoals ze dat noemen tot 
penetratie. In de tweede plaats gaat het in vrijwel alle gevallen om heteroseksuele 
relaties met een leeftijdsgenoot, of althans een persoon binnen een relatief kleine 
leeftijdsrange. In één reeks dagboeken vinden we het verhaal van een jongen die 
gericht is op het hebben van seks, en daarbij als implicatie wisselende contacten, en 
die een vaste relatie ongewenst vindt (dagboek 33). Daarnaast vinden we een reeks 
dagboeken waarin een hevige verliefdheid op een ‘ongepaste’ partner – een leraar – 
wordt beschreven, inclusief het proces van contact zoeken. Ook in deze dagboeken 
staat het complexe proces van het verwerken en interpreteren van emoties, het 
contact zoeken, het keuzeprobleem, het praten met leeftijdsgenoten over de 
problematische kanten van de liefde, onzekerheid en ambiguïteit en de vraag naar hoe 
de relatie in fysieke seksuele handelingen uit te drukken centraal. 
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7.1 Inleiding1 

 

In oktober 2013 was in het nieuws dat een man uit Cuijk driehonderd meisjes heeft 
misbruikt in de afgelopen acht jaar. Het kwam als een zedendelict in het nieuws, maar 
aanvankelijk zal de dagelijkse interactie er wellicht onschuldiger hebben uitgezien (De 
Gelderlander, 2013; Politie.nl, z.j.). De hoofdstuk is gericht op deze dagelijkse 
interactie waarin seksueel grensoverschrijdend gedrag kan ontstaan. 
 
Jongeren lijken kwetsbaar voor seksueel grensoverschrijdend gedrag dat zowel fysiek, 
verbaal als non-verbaal kan zijn (Timmerman, 2005). De meeste jongeren hebben in 
de loop van de adolescentieperiode namelijk de eerste seksuele ervaring en gaan 
wellicht experimenteren op seksueel gebied. Zo heeft 88% van de jongeren tussen de 
21-24 jaar geslachtsgemeenschap gehad, terwijl dit bij de 12- tot 13-jarigen 3% is (De 
Graaf, Kruijer, Van Acker & Meijer, 2012). Wanneer het experimenteren te ver gaat, 
kan seksueel grensoverschrijdend gedrag ontstaan. 
 
Er is sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag wanneer de grens van een van 
de betrokkenen wordt overschreden (Kuyper, De Wit, Adam, Woertman, & Van Berlo, 
2010). Dit kan zich op verschillende manieren uiten. Ten eerste kan iemand worden 
overgehaald, beïnvloed, gemanipuleerd, gechanteerd of gedwongen (Crown & 
Roberts, 2007; Farris, Treat, Viken & McFall, 2008; Krahé, Waizenhöfer & Möller, 
2003; LaCasse & Mendelson, 2007). Zo gaven 15% van de meisjes en 5% van de 
jongens van 15-17 jaar aan weleens te zijn overgehaald tot ongewild seksueel gedrag 
(De Graaf et al., 2012). Wat betreft het uitoefenen van seksueel gedrag gaven 3,6% van 
de jongens en 0,8% van de meisjes aan dat ze de ander dwongen tot ongewilde 
seksuele handelingen (De Graaf et al., 2012). Op het moment dat de grens wordt 
overschreden, laat een van de deelnemers merken dit niet te willen. Ten tweede kan 
seksueel grensoverschrijdend gedrag optreden zonder overhalen, beïnvloeding, 
manipulatie, chantage of dwang, maar waarbij iemand over de eigen grenzen 
heengegaat. De deelnemer realiseert zich achteraf dat hij of zij de handeling niet had 
gewild. Er is een grens overschreden, waarbij de deelnemer spijt heeft de seksuele 
handeling te hebben toegestaan. Zo heeft 44% van de meisjes en 30% van de jongens 
aangegeven weleens spijt te hebben van ten minste één seksuele handeling (De Graaf 
et al., 2012). In de studie van Cense & Van Dijk (2010) gaven meisjes aan dat seksueel 
grensoverschrijdend gedrag onverwacht optreedt en dat ze niet tegen het aandringen 
van de ander ingaan om te voorkomen dat de ander wordt gekwetst of omdat ze 
onvoldoende zelfvertrouwen hebben om te weigeren. Uit de studie van De Graaf et al. 
(2012) bleek dat vooral bij meisjes de eerste geslachtsgemeenschap negatief 
beoordeeld wordt. Bijna 30% gaf aan een beetje tot echt spijt te hebben, een kwart 
vond het een vervelende ervaring en één op de vijf had nog willen wachten. Bij de 
jongens zijn deze percentages lager, maar ook zij evalueren de eerste 
geslachtsgemeenschap niet unaniem positief. Concluderend kan gesteld worden dat 
seksueel grensoverschrijdend gedrag twee vormen kan aannemen, namelijk wanneer 

                                                           
1 Hoofdstuk 7 is gebaseerd op de masterthese van J. Brouwer. (2014) “Seksueel grensoverschrijdend 
gedrag en de weerbaarheid van jongeren binnen de dagelijkse sociale context”. 
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het gepaard gaat met pressie, maar het kan ook vrijwillig zijn waarvan de deelnemer 
zich achteraf realiseert dit niet te hebben gewild en spijt heeft.  
 
Verschillende persoonskenmerken zijn risicofactoren voor seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. Ten eerste geslacht, waarbij meisjes eerder slachtoffer 
werden dan jongens (17% tegenover 5%) en jongens het vaker uitoefenden dan de 
meisjes (3,6% tegenover 0,8%). Bij de eerste geslachtsgemeenschap werden meisjes 
vaker gedwongen dan jongens (3% tegenover 0,2%) of overgehaald (14% tegenover 
5%) en andersom hadden jongens vaker een meisje overgehaald (3% tegenover 1%) 
of gedwongen (0,3% tegenover 0,1%; De Graaf et al., 2012). Ten tweede leeftijd, 
waarbij enerzijds meer kans bestaat op het toepassen van dwang of manipulatie, 
naarmate de eerste geslachtsgemeenschap op een jongere leeftijd (13 jaar of jonger) 
plaatsvindt. Anderzijds gaven oudere jongens en meisjes in de leeftijd van 18-24 jaar 
(respectievelijk 30-36% en 16-20%) vaker aan dat ze seksueel grensoverschrijdend 
gedrag uitgeoefend hadden dan jongere jongens en meisjes in de leeftijd van 12-17 
jaar (respectievelijk 9-15% en 4-7%; De Graaf et al., 2012). Ten derde 
opleidingsniveau, waarbij laagopgeleide jongeren in vergelijking met hoogopgeleide 
jongeren kwetsbaarder waren voor het meemaken of uitoefenen van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag (De Graaf, Van Dijk, & Wijsen, 2010). Laagopgeleide 
jongens in vergelijking met hoogopgeleide jongens hadden eerder een ongewilde 
seksuele ervaring (23% tegenover 16%). Dit gold ook voor de laagopgeleide meisjes 
in vergelijking met hoogopgeleide meisjes (44% tegenover 37%). Laagopgeleide 
jongens in vergelijking met hoogopgeleide jongens oefenden ook eerder druk of 
dwang uit (24% tegenover 20%). Hetzelfde gold voor laagopgeleide meisjes in 
vergelijking met hoogopgeleide meisjes (13% tegenover 11%; De Graaf et al., 2012). 
Dit verschil kan worden verklaard, doordat de laagopgeleide jongeren vaker een 
vroege seksuele start hebben, meer seksuele relaties hebben en minder kennis over 
seksualiteit hebben. Het hebben van meer seksuele relaties, verhoogt de kans op 
seksuele victimisatie (Krahé, 1998). Ten vierde spelen etniciteit en geloof een rol. Niet-
westerse meisjes in vergelijking met Nederlandse meisjes werden vaker gedwongen 
of overgehaald bij de eerste geslachtsgemeenschap. Religie speelt een marginale rol. 
Zo hadden streng gelovige en gelovige meisjes even vaak aangegeven weleens 
gedwongen te zijn tot seksuele handelingen (beide 17%). Zeer christelijke jongens 
gaven in vergelijking met niet-christelijke jongens vaker aan weleens gedwongen te 
zijn tot seksuele handelingen (11% tegenover 4%). Dit verschil was marginaal 
significant. In de studie van De Graaf (2012) was de groep meisjes die ooit seksueel 
grensoverschrijdend gedrag had uitgeoefend dermate klein, dat de demografische 
verschillen niet op significantie konden worden getoetst. Religie speelde bij de 
jongens een bescheiden rol bij het uitoefenen van seksueel grensoverschrijdend 
gedrag. Zeer christelijke jongens gaven iets vaker aan een ander gedwongen te hebben 
tot seksuele handelingen dan niet-christelijke jongens (6,2% tegenover 3,1%). Ook dit 
verschil was marginaal significant (De Graaf et al., 2012). Ten vijfde is alcohol- en 
drugsgebruik een risicofactor, waarbij jongeren vaker ongewilde seksuele ervaringen 
hadden na het gebruik van alcohol of drugs dan wanneer ze dit niet gebruikten (De 
Graaf et al, 2012; Kuyper et al., 2013). Aangezien alcohol en in mindere mate drugs 
vaker worden gebruikt op feestjes en tijdens het uitgaan, vormen deze gelegenheden 
een risicofactor voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Samengevat zijn er binnen 
geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, etniciteit en religie risicocategorieën voor seksueel 
grensoverschrijdend gedrag aan te wijzen en is middelenmisbruik een risicofactor (De 
Graaf et al., 2012). 
 
Om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, is het van belang dat 
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jongeren hun grenzen naar de ander en naar zichzelf toe kunnen aangeven en de 
grens van een ander tolereren. Dit betekent dat ze zichzelf weerbaar op kunnen 
stellen en rekening houden met andermans grenzen. Uit onderzoek is gebleken dat de 
kans op seksueel grensoverschrijdend gedrag toeneemt, wanneer jongeren 
onvoldoende in staat zijn om ongewilde seks te weigeren (Kuyper et al., 2010) of 
onvoldoende in staat zijn een weigering te respecteren (De Graaf et al., 2010). 
Andersom is gebleken dat wanneer jongeren ongewilde seksuele handelingen kunnen 
weigeren, ze inderdaad minder kans hebben op seksueel grensoverschrijdende 
ervaringen (Morokoff et al., 1997; Testa & Dermen, 1999; Testa, VanZile-Tamsen, & 
Livingston, 2007). De copingstrategieën (seksuele weerbaarheid) moeten zich nog 
verder ontwikkelen bij deze jongeren en ze zullen in het toepassen van deze 
copingstrategieën wellicht sterk verschillen.  
 
Om verschillende redenen is onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag en 
de seksuele weerbaarheid bij jongeren noodzakelijk. Ten eerste vanwege de 
potentieel ernstige gevolgen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ondanks dat 
het meemaken van seksueel grensoverschrijdend gedrag niet altijd als traumatisch 
wordt beleefd (Hendriks, Slotboom & Verbruggen, 2010), kunnen de gevolgen ernstig 
zijn voor de seksuele en geestelijke gezondheid en welbevinden (zie Gruber & 
Fineran, 2008; Livingston, Buddie, Testa VanZile-Tamsen, 2004; Wolitzky-Taylor et 
al., 2008). Er is een positief verband gevonden tussen het meemaken van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en posttraumatische stress-stoornis en een depressieve 
episode (Wolitzky-Taylor et al., 2008). Ten tweede is onderzoek naar seksueel 
grensoverschrijdend gedrag en de seksuele weerbaarheid van belang, omdat 
gedwongen of ongewilde seks in strijd is met het recht van jongeren op een seksuele 
gezondheid. Seksuele gezondheid verwijst naar seksuele ervaringen zonder dwang of 
geweld (WHO, 2006). Ten derde is gebleken dat onderzoek naar seksualiteit bij 
jongeren de politieke agenda kan beïnvloeden. Zo waren de uitkomsten van het eerste 
onderzoek van De Graaf, Meijer, Poelman, Vanwesenbeeck (2005) naar de seksuele 
gezondheid van jongeren voor de Nederlandse overheid de aanleiding om prioriteit te 
geven aan de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag (namelijk seksuele 
dwang). De overheid wilde hiermee de seksuele gezondheid van de jongeren 
bevorderen (Bussemaker, 2009). Kortom: vanwege de potentieel schadelijke gevolgen 
en het schenden van het recht van de jongere op seksuele gezondheid, is het relevant 
dat er onderzoek wordt gedaan naar seksueel grensoverschrijdend gedrag en de 
seksuele weerbaarheid. De onderzoeksuitkomsten kunnen gebruikt worden voor de 
(politieke) beleidsvorming. 

7.1.1 Definities seksueel grensoverschrijdend gedrag en de seksuele 
weerbaarheid 

Er zijn verschillende definities in de literatuur over seksueel grensoverschrijdend 
gedrag. Zo is er een definitie volgens het Nederlands Wetboek, een definitie door de 
jongeren zelf (Cense & Van Dijk, 2010) en een definitie van Kuyper et al. (2010). Deze 
definities worden gebruikt om tot een definitie te komen voor de huidige 
dagboekstudie.  
 
Volgens het Nederlandse Wetboek van Strafrecht is er sprake seksueel 
grensoverschrijdend gedrag wanneer er over de grens van de ander wordt 
heengegaan. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een zedenmisdrijf, wanneer het 
slachtoffer niet in staat is om instemming te verlenen. Dit geldt voor zwak begaafden 
en/of personen die buiten bewustzijn zijn en/of jongeren onder de 16 jaar. Daarnaast 
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worden de volgende kenmerken onderscheiden bij strafbaar seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. Ten eerste, fysieke dwang of het dreigen of gebruiken van 
geweld. Bij fysieke dwang of (dreiging met) geweld is er volgens de Nederlandse wet 
sprake van aanranding of verkrachting, ongeacht de leeftijd van het slachtoffer. 
Wanneer er seksuele handelingen plaatsvinden tussen een volwassene en een 
minderjarige, is er sprake van ontucht (Art. 250 Wetboek van Strafrecht). Ten tweede 
is het al dan niet penetreren van het lichaam een kenmerk, zoals het binnendringen 
van de vagina of anus met de penis, met de vingers of gedwongen orale seks. Zo wordt 
een afgedwongen tongzoen juridisch als verkrachting gezien. Ten derde worden drie 
leeftijdscategorieën gehanteerd, namelijk beneden de twaalf jaar, beneden de zestien 
jaar of boven de zestien jaar. Het Openbaar Ministerie beslist over de strafvervolging. 
Hiervoor zijn geen vaste regels te geven (zie Overheid.nl, z.j., Smid, Van Beek & 
Doncker, 2009).  
 
Naast het Wetboek van Strafrecht is er een definitie van de jongeren zelf. Jongeren 
definiëren gedrag als seksueel grensoverschrijdend wanneer het denigrerend is, als 
liefde of intimiteit ontbreekt, als er sprake is van controleverlies (bijvoorbeeld na 
alcoholgebruik), wanneer de grenzen van een derde partij worden overtreden 
(bijvoorbeeld ongehoorzaam aan de ouders) of als er reputatieverlies optreedt. Dit 
laatste aspect speelt een belangrijkere rol bij allochtone jongeren dan bij autochtone 
jongeren (Cense & Van Dijk, 2010). Binnen de definitie van de jongeren wordt de 
grens van één van de betrokkenen overschreden en dit kan zeer persoonlijk en 
subjectief zijn. Dat seksueel grensoverschrijdend gedrag subjectief kan zijn, betekent 
dat alleen bepaald kan worden door de betrokkenen of er sprake is van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. Het subjectieve karakter komt bijvoorbeeld naar voren 
bij aandringen. Zo kan aandringen als vleiend of als pressie worden ervaren (Cense, 
2012). Dit subjectieve karakter zorgt voor een onduidelijk onderscheid in gewenst en 
ongewenst of zelfs schadelijk seksueel experimenteergedrag (Kramer, Janssens, 
Çinibulak, Cense, 2007). Seksueel grensoverschrijdend gedrag is daarentegen niet 
subjectief, wanneer er door het slachtoffer wordt aangegeven dat er sprake is van 
fysieke dwang of het dreigen met of toepassen van geweld en wanneer er wettelijke 
leeftijdsgrenzen worden overschreden. 
 
Net als in de definitie van de Nederlandse wet en die van de jongeren, wordt in de 
definitie van Kuyper et al. (2010) benadrukt dat er bij seksueel grensoverschrijdend 
gedrag over de grens van een van de betrokken wordt gegaan en waarbij degene die 
geen seks wil, wordt overgehaald, gemanipuleerd, gedwongen of gechanteerd.  
 
Voor het huidige onderzoek worden de bovengenoemde definities uit de literatuur 
uitgebreid. In overeenstemming met de Nederlandse wetgeving is er sprake van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag bij een dreiging van ongewilde seksuele 
handelingen (aanranding) of het plaatsvinden van ongewilde seksuele handelingen 
(verkrachting) en/of seksueel contact tussen meerder- en minderjarige. Seksueel 
grensoverschrijdend gedrag vindt plaats binnen een interactie tussen minimaal twee 
personen, wanneer er de grens van één van de betrokkenen wordt overschreden. 
Binnen de interactie kan één van de deelnemers worden overgehaald, gemanipuleerd, 
gedwongen of gechanteerd, maar het kan ook een vrijwillige deelname zijn waarbij het 
individu over de eigen grens gaat (bijvoorbeeld ten aanzien van opvattingen, normen 
en gevoelens). Dit kan gepaard gaan met uitsluitend negatieve gevoelens of 
ambivalente gevoelens (positief en negatief). Naast de fysieke vormen, bestaan er 
verbale en/of non-verbale vormen ongewenst seksueel gedrag (bijvoorbeeld via 
email). In deze dagboekstudie worden de leeftijdsgrenzen aangehouden, zoals die in 
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de Nederlandse wet worden gehanteerd. Een aanvulling op de definities van de 
Nederlandse wet en Kuyper et al. (2010) zijn de volgende twee aspecten. Allereerst 
kan iemand de eigen grens overschrijden. Het vindt dan vrijwillig plaats (zonder 
pressiemethoden), waarbij het slachtoffer naderhand spijt heeft. Ten tweede kan het 
plaatsvinden binnen verschillende tijdschalen (seksueel getinte opmerking, one-night 
stand, chronisch seksueel misbruik). Bovenstaande leidt tot de volgende definitie voor 
deze dagboekstudie: Seksueel grensoverschrijdend gedrag is (een dreiging van) een 
ongewenste seksuele ervaring of het uitoefenen van ongewenst seksueel gedrag door het 
gebruik van pressiemethoden en/of seksueel contact tussen een meerderjarige en een 
minderjarige. De grens van een ander wordt overschreden door pressie van de ander of 
de eigen grens wordt overschreden zonder dat er pressie wordt uitgeoefend door de 
ander. Er is sprake van fysiek, verbaal of non-verbaal gedrag tegen de wil van een van de 
deelnemers, waarbij de emoties negatief of ambivalent zijn. Het kan plaatsvinden op 
verschillende tijdschalen. Voor het coderen van de dagboeken geldt dat het de 
deelnemer zelf kan betreffen, maar het kan ook een gedachte zijn over een ander die dit 
heeft meegemaakt of uitgeoefend.  
 
Wanneer seksueel grensoverschrijdend gedrag optreedt, is de weerbaarheid van 
jongeren belangrijk om erger te voorkomen en is het te verwachten dat een weerbare 
houding seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomt. Weerbaarheid en 
copingstrategieën zijn aan elkaar gerelateerd, waarbij weerbaarheid een eigenschap is 
en copingstrategieën het middel om de weerbaarheid te verhogen. Voor weerbaarheid 
bestaat geen eenduidige definitie. De Graaf et al. (2012) definiëren seksuele 
weerbaarheid als de mate waarin jongeren in staat zijn om ongewilde seks te 
weigeren. Boelhouwer (2013, p. 39) heeft weerbaarheid gedefinieerd als ‘de capaciteit 
om adaptief copinggedrag te vertonen in een negatief psychologisch stressvolle 
situatie’. Een copingstrategie is adaptief wanneer het effectief en aangepast is aan de 
situatie en maladaptief wanneer het ineffectief en/of onacceptabel is. Of een 
copingstrategie adaptief is, wordt dan ook bepaald door de context (Boelhouwer, 
2013). Zo is het adaptief wanneer een meisje een man slaat in een dreigende situatie, 
omdat dit effectief is en past binnen de context. Zonder bedreiging is dezelfde 
copingstrategie maladaptief, omdat deze te extreem is voor de situatie. Door het 
adaptief toepassen van copingstrategieën stelt een jongere zich weerbaar op.  
 
Er bestaan verschillende copingstrategieën die ofwel probleemgericht ofwel 
emotiegericht ofwel een combinatie van beide zijn. Onder probleemgerichte coping 
wordt er gerichte actie ondernomen om het probleem op te lossen. Emotiegerichte 
coping is het reguleren van de emotionele reactie op een stressvolle situatie (Sarafino, 
2002). Bovendien kunnen de copingstrategieën onderscheiden worden in 
benaderingsstrategieën en vermijdingsstrategieën (zie Roth & Cohen, 1998). 
Boelhouwer (2013) maakte een indeling in subcategorieën, omdat de tweedelingen 
zoals probleemgerichte coping/ benaderingsstrategieën versus emotiegerichte 
coping/ ontwijkingsstrategieën vaak niet volledig te onderscheiden zijn. Ze hanteerde 
de volgende subcategorieën: afstand nemen, externaliseren, internaliseren, sociale 
steun zoeken en zelfredzaamheid. In de huidige studie worden om dezelfde reden 
eveneens subcategorieën gehanteerd.  
 
Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag zullen er copingstrategieën ingezet worden. 
Voor de huidige studie wordt onderzocht of de copingstrategieën, zoals beschreven 
door Boelhouwer (2013) en Sarafino (2002), ingezet worden door de jongeren 
wanneer ze te maken krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Aanvankelijk 
worden de volgende copingstrategieën gehanteerd voor deze studie: afstand nemen, 
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externaliseren, internaliseren, praten (in de betekenis van sociale steun zoeken; 
Boelhouwer, 2013), probleem oplossen, activiteit ondernemen, een wens doen 
(Sarafino, 2002). Afstand nemen betekent dat er net wordt gedaan of er niets aan de 
hand is. Internaliseren uit zich in huilen, verdrietig zijn, maar ook in niks doen. 
Externaliseren uit zich in bijvoorbeeld slaan en schoppen. Dit is confronterende 
coping in Sarafino (2002). Praten als copingstrategie komt in Boelhouwer (2013) 
terug als seeking social support. Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag komt 
‘uitpraten’ wellicht voor en dit valt onder de copingstrategie ‘praten’. Probleem 
oplossen betekent dat de situatie geanalyseerd wordt en actie wordt ondernomen om 
het probleem op te lossen. Een activiteit ondernemen verwijst bijvoorbeeld naar 
sporten en een wens doen kan bijvoorbeeld zijn dat iemand hoopt dat de situatie snel 
stopt. Zowel activiteiten (als afleiding) en wensen (wishful thinking) worden in 
Sarafino (2002) escape-avoidance coping genoemd en vallen onder de categorie 
emotiegerichte coping. Voor een overzicht van de gehanteerde copingstrategieën in 
deze studie en de subcategorieën wordt verwezen naar tabel 7.1.  

Tabel 7.1. Hoofd- en subcategorieën van de copingstrategieën 

1 Samenvoeging van praten en probleem oplossen na het coderen vanwege een lage kappa (zie paragraaf 7.2). 

7.1.2 Onderzoeksvragen 

De doelstelling is om inzicht te krijgen in hoe seksueel grensoverschrijdend gedrag bij 
jongeren eruit ziet binnen de dagelijkse context en vervolgens op welke wijze 
jongeren hiermee omgaan (seksuele weerbaarheid). In aansluiting op de doelstelling 
zal antwoord worden gezocht op drie onderzoeksvragen: 

 In hoeverre komen de risicofactoren, zoals beschreven in de literatuur, 
terug in deze dagboekstudie? 

 

In de dagboeken zullen er andere prevalenties van de risicofactoren naar voren 
komen dan bij een meer gesloten vraagstelling, zoals over het algemeen in de 
literatuur is gedaan (De Graaf et al., 2012, Timmerman, 2005). Niet alleen het verschil 
in vraagstelling zal leiden tot andere prevalenties, maar ook omdat de dagboeken 
gericht zijn op wat de jongeren in de desbetreffende week hebben meegemaakt of 
gedacht, terwijl De Graaf et al. (2012) en Timmerman (2005) teruggrijpen op 
respectievelijk ‘ooit’ en het ‘afgelopen jaar’. De hypothese is dat de kortere 
tijdsperiode in de online dagboeken andere prevalenties van de risicofactoren zal 
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opleveren dan de prevalenties in de literatuur. 

 Welke typologieën van seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn er in de 
dagelijkse interacties van jongeren te onderscheiden?  

 

In de literatuur is niet gericht gevraagd naar typologieën, maar De Graaf et al. (2012) 
geven wel een indruk van de typologieën die kunnen voorkomen, zoals 
grensoverschrijding bij de eerste geslachtsgemeenschap, spijt na seks, ooit ongewilde 
seksuele handelingen meegemaakt, ooit pressie ondervonden of zelf toegepast. De 
hypothese is dat door het gebruik van online dagboeken de typologieën een 
genuanceerder beeld schetsen, omdat de dagboekbeschrijvingen informatie geven 
over het proces in de tijd (dagelijkse interactie). Genuanceerder betekent bijvoorbeeld 
dat het niet alleen gaat om gedwongen worden tot een ongewilde seksuele handeling, 
maar dat er ook tijdens de interactie langzamerhand te ver kan worden gegaan. 
Wellicht zullen er meer typologieën gevonden worden. 

 Welke (adaptieve) copingstrategieën komen voor bij seksueel 
grensoverschrijdend gedrag tijdens de dagelijkse interacties van jongeren? 

 

De hypothese is dat bepaalde copingstrategieën meer voorkomen bij bepaalde 
vormen (typologieën) van seksueel grensoverschrijdend gedrag.  
 
Door dit onderzoek worden aanknopingspunten geboden om effectieve 
preventieprogramma’s op te kunnen stellen. Om effectieve preventieprogramma’s van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag te kunnen ontwikkelen, is inzicht nodig in hoe 
seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de dagelijkse interactie van jongeren 
eruit ziet (typologieën). Een typologie zorgt voor een homogeniteit binnen een 
heterogene groep door deze personen op basis van bepaalde kenmerken te 
categoriseren (Smid et al., 2009). In het onderzoek gaan de typologieën van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag over het ontstaan en het verloop van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag in de tijd. Onlosmakelijk hiermee verbonden is hoe 
jongeren omgaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag (weerbaarheid): wat 
willen ze, wat doen ze vervolgens en welke emoties spelen hierbij een rol. Deze 
dagboekstudie biedt de mogelijkheid om seksueel grensoverschrijdend gedrag en de 
weerbaarheid te integreren, hetgeen niet los van elkaar voorkomt binnen de 
dagelijkse context. Daarmee wordt inzicht verkregen in welke copingstrategieën 
(seksuele weerbaarheid) door de jongeren bij verschillende vormen van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag worden gehanteerd. Dit is een aanvulling op de literatuur, 
waarin onderzoek is gedaan naar seksueel grensoverschrijdend gedrag (De Graaf et 
al., 2012; Timmerman, 2005) of naar de seksuele weerbaarheid (Cense, Van der Werf, 
Haasdrecht, Zimbile, 2010; De Graaf et al., 2010), maar waarbij er geen onderzoek is 
gedaan naar seksueel grensoverschrijdend gedrag en de seksuele weerbaarheid in één 
studie. 
 
Naast dat het onderzoek inzicht geeft in de typologieën en de (bijbehorende) 
copingstrategieën, geeft het inzicht in het proces van vijf representatieve deelnemers 
voor elk van de vijf typologieën over de tijd. Voor elke typologie wordt er een 
representatief voorbeeld van een dagboekbeschrijving gegeven en van deze 
deelnemers worden alle ingevulde dagboeken geanalyseerd van één jaar: september 
2011 tot oktober 2012. Hierbij wordt het volgende in kaart gebracht: de gebeurtenis, 
de gedachten over de gebeurtenis, de gevoelens (emoties), hoe vaak er over de 
grensoverschrijdende gebeurtenis geschreven wordt in de overige dagboeken, hoe 
vaak de deelnemer eraan terugdenkt en hoe belangrijk de gebeurtenis was en welke 
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copingstijl is gehanteerd en in hoeverre dit adaptief was. De inzichten die in deze 
studie worden opgedaan, kunnen gebruikt worden in een preventiemodel. Uiteindelijk 
zullen er effectstudies nodig zijn om het model en de bijbehorende interventies te 
toetsen. Het huidig onderzoek is een eerste stap naar de preventie van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag onder jongeren. 

7.2 Methode 

7.2.1 Deelnemers 

Voor de huidige studies zijn 1.814 dagboekbeschrijvingen van 248 deelnemers (164; 
68,9% meisjes en 74; 31,1% jongens) gebruikt. Van 240 deelnemers (97%) waren de 
achtergrondkenmerken bekend. Van twee deelnemers was het geslacht onbekend.  
De leeftijd van de deelnemers lag tussen de 12-25 jaar met een gemiddelde leeftijd 
van 17,5 jaar (SD = 2,3). De meeste deelnemers (95; 39,7%) vielen in de 
leeftijdscategorie van 16-17 jaar (36; 48,6% jongens en 59; 36,0% meisjes). Voor een 
overzicht wordt verwezen naar tabel 7.2. 
 
Van 238 deelnemers (96%) was bekend welke opleiding ze volgden: 6 basisschool 
(2,5%), 56 VMBO (23, 5%), 61 Havo (25,6%), 62 VWO (26,1%), 26 MBO (10,9%), 11 
HBO(4,6%), 7 universiteit (2,9%) en 9 een andere opleiding (3,8%). Hieruit blijkt dat 
de meeste deelnemers naar het VWO gingen. In tabel 7.2 is te zien dat de meeste 
jongens naar het VWO gingen (24; 32,4%) en de meeste meisjes naar de Havo (46; 
28,0%). In tabel 7.3 is te zien dat de meeste 14-15-jarigen op Havo/VWO zaten, de 
meeste 16-17-jarigen op het VMBO, de meeste 18-19-jarigen op de Havo, de meeste 
20-21-jarigen en 22-25-jarigen op het MBO.  
 
Van 154 deelnemers (62,1%) was hun geloofsovertuiging bekend en van 236 
deelnemers (95,2%) hoe belangrijk dit geloof voor hen was. De meeste deelnemers 
waren protestants-christelijk (100; 64, 9%) en 10 deelnemers waren rooms-katholiek 
(6,5%). Slechts twee deelnemers behoorden tot respectievelijk het boeddhisme 
(0,6%) en de islam (0,6 %) en 42 deelnemers (27,3%) hadden een andere 
geloofsovertuiging. In tabel 7.5 is te zien dat de meeste jongens het geloof een beetje 
belangrijk vonden (30; 41,1%), terwijl bij de meisjes evenveel het geloof niet 
belangrijk of een beetje belangrijk vonden (56; 34,4%). Van alle deelnemers vond de 
meerderheid het geloof niet belangrijk of een beetje belangrijk (respectievelijk 82; 
34,7% en 86; 36,4%) en een minderheid vond het geloof zeer belangrijk (68, 28,8%). 
Van 236 deelnemers was hun etniciteitbekend. Er waren vier deelnemers allochtoon 
(1,7%) en 232 deelnemers autochtoon (98,3%). Van de jongens was er één allochtoon 
(1,4%) en 72 autochtoon (98,6%). Van de meisjes waren er drie allochtoon (1,8 %) en 
160 autochtoon (98,2%).  

Tabel 7.2. Frequentie- en percentages van de verdeling van de deelnemers naar geslacht en 
leeftijdscategorieën. 

1N=238: 10 missende waarden voor geslacht en leeftijd 

Leeftijdscategorie Jongens Meisjes 
 Frequentie Percentage Frequentie Percentage 
12 t/m 13 1 1,4 4 2,4 
14 t/m 15 11 14,9 24 14,6 
16 t/m 17 36 48,6 59 36,0 
18 t/m 19 16 21,6 52 31,7 
20 t/m 21 5 6,8 13 7,9 
22 t/m 25 5 6,8 12 7,3 
Totaal1 74 100,0 164 100,0 
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Tabel 7.3. Frequentie- en percentages van de verdeling van de deelnemers naar geslacht en 
opleiding 

1 N=238; 10 missende waarden voor geslacht en opleidingsniveau 

Tabel 7.4. Frequentie- en percentages van de verdeling van de deelnemers naar leeftijdscategorie 
en opleiding 

1 N=238; 10 missende waarden op opleiding 
2 f= frequentie; %= percentage 

Tabel 7.5. Frequentie- en percentages van de verdeling van de deelnemers naar geslacht en de 
waardering van het geloof. 

1 N= 236; 12 missende waarden op de waardering van het geloof 

7.2.2 Seksueel grensoverschrijdend gedrag 

Uit de vragen, die gesteld waren in de dagboeken, zijn verschillende relevante 
variabelen afgeleid die samen informatie geven over de twee hoofdthema’s van deze 
studie, namelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag en de seksuele weerbaarheid. 
Onderstaande variabelen werden gebruikt om seksueel grensoverschrijdend gedrag 
vast te stellen. 
 
De open vraag naar de gebeurtenis of gedachte van de betreffende week werd 
gebruikt voor de variabele Inhoud: ‘Wat heeft jou afgelopen week het meeste 
beziggehouden als het gaat om verliefdheid, flirten, seks, intimiteit, verkering of een 
ander onderwerp dat hiermee te maken heeft?’ (deze vraag kan in het SDDS-model 
worden ondergebracht onder ‘transactionele iteratieve interacties’, ‘emotionele en 
iteratieve evaluaties’ en ‘belangen, doelen en middelen’ in hoofdstuk 2, sectie 2.1.2). 
Bij deze variabele werd gekeken of er sprake was van een interactie en of dit te maken 
had met ongewilde seksualiteit. Wanneer er in de beschrijving naar voren kwam dat 

Opleiding Jongen Meisje 
 Frequentie Percentage Frequentie Percentage 
Basisschool 2 2,7 4 2,4 
VMBO 19 25,7 37 22,6 
Havo 15 20,3 46 28,0 
VWO 24 32,4 38 23,2 
MBO 10 13,5 16 9,8 
HBO 0 0,0 11 6,7 
WO 2 2,7 5 3,0 
Anders 2 2,7 7 4,3 
Totaal1 74 100,0 164 100,0 

Opleiding Leeftijdscategorie 
 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-25 
 2f  % f % f % f % f % f % 
Basisschool 5 100 1  3 -  - - - - - - 
VMBO -  3  9 37 39 16  24 - - - - 
Havo -  11 31 25  26 25  37 - - - - 
VWO -  12  34 30 32 17 25 3  17 - - 
MBO -  1 3 1  1 8 12 9 50 7  41 
HBO -  - - - - 2  3 5  28 4  24 
WO -  - - - - - - 1 6 6  35 
Anders -  7  20 2  2 - - - - - - 
Totaal1 5   35  95  68   18  17   

Leeftijdscategorie Jongens Meisjes 
 Frequentie Percentage Frequentie Percentage 
Niet belangrijk 26 35,6 56 34,4 
Beetje belangrijk 30 41,1 56 34,4 
Heel erg belangrijk 17 23,3 51 31,3 
Totaal1 73 100,0 163 100,0 
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er sprake was van ongewild seksueel contact, dwang, aanranding/verkrachting en of 
er seksueel contact was tussen een minder- en meerderjarige kon direct worden 
geconcludeerd dat er sprake was van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Uit de 
variabele Wie kon ook worden opgemaakt of de andere deelnemer een leeftijdsgenoot 
of een volwassene was (in het SDDS-model valt de ‘wie’ onder de ‘ander’ waarmee de 
actor (de deelnemer) een interactie aangaat, zie hoofdstuk 2, sectie 2.1.2). Wanneer 
niet direct seksueel grensoverschrijdend gedrag kon worden geconcludeerd, werd 
gekeken of de grens van de ander werd overschreden door toepassing van dwang, 
manipulatie of overhalen of dat er een persoonlijke grens werd overschreden zonder 
toepassing van dwang, manipulatie of overhalen. Wanneer er sprake was van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag, werd dit gedrag geclusterd en bediscussieerd met de 
codeurs om tot typologieën te komen. De vraag hoe vaak de jongere aan de 
gebeurtenis terugdacht (Terugdenken) en hoe belangrijk deze gebeurtenis voor de 
jongere was (Belangrijkheid), was een indicatie voor de beleving van de jongere over 
de ernst van de gebeurtenis.  

7.2.3 Seksuele weerbaarheid 

De jongere beschreef de gevoelens op het moment van de gebeurtenis en na de 
gebeurtenis, waarbij meerdere antwoordcategorieën mogelijk waren (Emotie: zie 
‘emotionele en iteratieve evaluaties’ in het SDDS-model, hoofdstuk 2, sectie 2.1.2). Het 
betrof verschillende positieve emoties (blijdschap, opluchting, trots, tevredenheid en 
seksuele opwinding) en negatieve emoties (boosheid, angst, verdriet, schuldgevoel en 
schaamte). Bovendien was er ruimte om een andere emotie te beschrijven (open 
vraag). De jongere scoorde de verschillende emoties op een schaal van nul tot tien. De 
emoties op het moment van de gebeurtenis werden gebruikt als indicatie van het 
stressniveau op het moment van de gebeurtenis en de emoties na de gebeurtenis 
werden gebruikt als indicatie of de toegepaste copingstrategieën adaptief zijn. 
Wanneer de intensiteit van de positieve emoties toenam en die van de negatieve 
emoties afnam, waren dat aanwijzingen dat het stressniveau was verminderd na de 
gebeurtenis.  
 
Bij Willen (zie belangen en doelen (‘concerns’) in ‘belangen en doelen en middelen’ in 
het SDDS-model, hoofdstuk 2, sectie 2.1.2). werd er een open vraag gesteld naar wat 
de jongere wilde op het moment van de gebeurtenis. Deze vraag was een vervolg op 
wat de jongere het meest had beziggehouden (Inhoud). Bij de variabele Doen (zie 
middelen (‘tools’) in ‘belangen, doelen en middelen’ in het SDDS-model, hoofdstuk 2, 
sectie 2.1.2) werd er gevraagd hoe de jongere het ging aanpakken; wat hij of zij ging 
doen. In combinatie met Emotie (toename positieve emoties en afname negatieve 
emoties) kon de variabele Doen gebruikt worden als indicatie van adaptieve coping. Er 
was sprake van adaptieve coping wanneer de jongere handelde in overeenstemming 
met de wil en volgens Boelhouwer (2013) wanneer de handeling bovendien paste 
binnen de context en effectief was. Het was maladaptieve coping, wanneer dit niet het 
geval was. 
 
Om de data op seksueel grensoverschrijdend gedrag en de seksuele weerbaarheid te 
kunnen analyseren, werd een codeersysteem voor seksueel grensoverschrijdend 
gedrag ontwikkeld en gevalideerd aan de hand van de dataset. De categorieën van 
seksuele weerbaarheid zijn ontleend aan Boelhouwer (2013) en Sarafino (2002). 
Seksueel grensoverschrijdend gedrag werd gecodeerd door drie codeurs en de 
seksuele weerbaarheid door twee codeurs, nadat eerst seksueel grensoverschrijdend 
gedrag was vastgesteld door de eerste drie codeurs. Voor de 
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interbeoordelaarsbetrouwbaarheid werden kappawaarden berekend, waarbij als een 
minimale waarde van .70 voor de betrouwbaarheid werd aangehouden. Er werd 
onafhankelijk van elkaar gecodeerd, waarbij er typologieën naar voren kwamen. Voor 
elk van de typologieën is de seksuele weerbaarheid en de contextuele factoren in 
kaart gebracht. 

7.3. Resultaten 

7.3.1 Risicofactoren bij seksueel grensoverschrijdend gedrag 

Van de 1.814 dagboekbeschrijvingen werd er in 32 dagboekbeschrijvingen (1,8%) 
seksueel grensoverschrijdend gedrag gevonden. Van de 248 respondenten was er bij 
26 respondenten (10,5%) sprake was van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze 
26 respondenten hadden minimaal 1 dagboek ingevuld tot maximaal 19 dagboeken. 
Bij één deelnemer kwam drie keer seksueel grensoverschrijdend gedrag voor, bij vier 
deelnemers twee keer en bij de andere 25 deelnemers één keer. Gemiddeld hadden 
deze 26 deelnemers 10 dagboeken ingevuld.  
 
Om de eerste onderzoeksvraag te beantwoorden, namelijk in hoeverre de 
risicofactoren, zoals beschreven in de literatuur (De Graaf et al., 2012, Timmerman, 
2005) terugkomen in deze dagboekstudie, werd onderscheid gemaakt in persoonlijke 
risicofactoren en contextuele risicofactoren. Persoonlijke risicofactoren zijn 
gerelateerd aan persoonlijkheidskenmerken, zoals geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, 
migratiestaat, geloofsovertuiging en de waardering van het geloof en werden 
vergeleken met de bevindingen van De Graaf et al. (2012). Contextuele risicofactoren 
zijn gerelateerd aan omgevingskenmerken, bijvoorbeeld na middelengebruik tijdens 
een feestje (De Graaf et al., 2012; Kramer et al., 2007), vorm (fysiek, verbaal, non-
verbaal seksueel grensoverschrijdend gedrag), locatie, in aanwezigheid van alleen de 
dader(s) of in aanwezigheid van een groep. Bovendien is gekeken of seksueel 
grensoverschrijdend gedrag plaatsvond tijdens dating. De bevindingen in de 
dagboekstudie werden vooral vergeleken met de studie van Timmerman (2005) die 
zich richtte op de contextuele factoren. In tabel 7.6 is de verdeling van de 
persoonlijkheidskenmerken weergegeven binnen de groep van 26 deelnemers, die 
seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt of uitgeoefend. In de 
onderstaande tekst wordt bovendien gesproken van een totale steekproef of een 
percentage weergegeven van het ‘totaal’. Dit zijn 248 deelnemers, inclusief de 
deelnemers die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt.  

Risicofactoren gerelateerd aan de persoonlijkheidskenmerken 

Geslacht.  

Seksueel grensoverschrijdend gedrag kwam naar voren bij 21 meisjes (87,5%) en bij 
drie jongens (12,5%). Dit was bij 8,8% van de meisjes en bij 1,3% van de jongens in de 
totale steekproef. Het verschil tussen jongens en meisjes op seksueel 
grensoverschrijdend gedrag was niet significant (χ2 (23)=24.0, p=.40). In 96,0% van de 
gevallen was het slachtoffer een meisje en in bijna 4,0% een jongen. Uitgeoefend 
seksueel grensoverschrijdend gedrag kwam voor bij twee jongen en één meisje. 
Seksueel grensoverschrijdend gedrag kwam dan ook meer voor bij meisjes dan bij 
jongens. Bovendien waren meisjes vaker het slachtoffer en jongens vaker degene die 
het uitoefenden. Dit kwam overeen met bevindingen in De Graaf et al. (2012). 
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Leeftijd.  

De meeste dagboeken waren ingevuld door 16 à 17-jarigen (95; 39,6%) en de 
gemiddelde leeftijd van de jongeren waarbij seksueel grensoverschrijdend gedrag 
voorkwam was 17,8 (SD = 2,0). De jongste deelnemer waarbij seksueel 
grensoverschrijdend gedrag voorkwam was 13 jaar en de oudste 23 jaar. Seksueel 
grensoverschrijdend gedrag kwam het meeste voor bij 18 à 19-jarigen (11; 45,8%) 
gevolgd door de 16 à 17 jarigen (7; 29,2%). Dit was respectievelijk 2,9% en 4,6% van 
de totale steekproef. De verschillen tussen de leeftijdsgroepen waren niet significant 
(χ2 (115)= 120.0, p=.36). Bij de meisjes kwam het vooral voor onder de 18 à 19-jarigen 
(10; 6,1% van het totaal) en de drie jongens vielen in de leeftijdscategorieën 14 tot en 
met 15 en 18 tot en met 21 jaar. Bij De Graaf et al. (2012) waren de hoogste 
percentages gevonden bij de 22 à 23-jarigen gevolgd door de 18 à 19-jarigen. Bij de 
meisjes was dit respectievelijk 51% en 50% en bij de jongens 31% en 26%. 

Opleidingsniveau 

Bij VWO-scholieren kwam seksueel grensoverschrijdend gedrag het meeste voor 
(respectievelijk 7; 29,2% en dit is 2,9% van de totale steekproef) en in klas 4 en klas 5 
(respectievelijk 6; 25,0%). Bij één HBO-student (4,2%) kwam seksueel 
grensoverschrijdend gedrag voor. Het verschil tussen opleidingsniveau bij seksueel 
grensoverschrijdend gedrag was niet significant (χ2 (138) = 144.0, p = .35). Hetzelfde 
gold voor de klas waar de jongeren in zaten (χ2 (115) = 120.0, p = .36). Seksueel 
grensoverschrijdend gedrag kwam minder vaak voor bij VMBO-scholieren (5; 20,8%) 
dan bij de Havo- (6; 25,0%) en VWO-scholieren (beide 7; 29,2%) en in het 
MBO(3;12,5%) kwam het vaker voor dan in het hbo (1;4,2%). Bij de vrouwelijke 
VWO-scholieren kwam seksueel grensoverschrijdend gedrag het meeste voor (6; 3,7% 
van de totale steekproef) en bij de mannelijke scholieren kwam het respectievelijk één 
keer voor op het MBO, Havo en VWO(1,4% van de totale steekproef). Uit de studie van 
De Graaf et al. (2012) bleek dat zowel bij jongens als bij meisjes seksueel 
grensoverschrijdend gedrag het meeste voorkwam onder laagopgeleiden in 
vergelijking met hoogopgeleiden. Dit week af van deze dagboekstudie, waar seksueel 
grensoverschrijdend gedrag juist minder voorkwam bij meisjes in het VMBO (4; 2,4% 
van totaal) dan op de havo en het VWO (respectievelijk 5; 3,0% en 6; 3,7% van totaal). 
In het mbo kwam het bij meisjes (3; 1,8% van totaal) wel iets vaker voor dan in het 
hbo (1; 0,6% van totaal) wat wel overeenkomt met De Graaf et al. (2012), waarbij 
seksueel grensoverschrijdend gedrag vaker voorkwam onder laagopgeleiden. Bij de 
jongens kwam het respectievelijk één keer voor op het MBO, Havo en VWO (1,4% van 
totaal). Dit was te weinig om te vergelijken met De Graaf et al. (2012). 
 
Etniciteit 
Seksueel grensoverschrijdend gedrag kwam alleen voor bij de autochtone jongeren. 
Dit was te verwachten, aangezien de steekproef voor 98,3% uit autochtonen bestond. 
Uit de studie van De Graaf et al. (2012) bleek dat meisjes met een niet-westerse 
allochtone afkomst in vergelijking met Nederlandse meisjes vaker seksueel 
grensoverschrijdend gedrag meemaakten. In deze dagboekstudie waren er te weinig 
allochtone deelnemers om dit te kunnen vergelijken met de literatuur. 

Religie 

Seksueel grensoverschrijdend gedrag kwam vaker voor bij jongeren, waarvoor het 
geloof niet belangrijk was (11; 45,8% en 4,7% van de totale steekproef). Bij meisjes 
kwam seksueel grensoverschrijdend gedrag vooral voor wanneer het geloof niet zo 
belangrijk werd gevonden (10; 6,1% van totaal) en bij jongens wanneer het geloof erg 
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belangrijk was (2; 2,7% van totaal). Seksueel grensoverschrijdend gedrag kwam het 
meest voor onder jongeren met een protestants-christelijk geloof (11; 84,6%). Dit 
gold zowel voor jongens (2; 4,3% van totaal) als meisjes (9; 8,4% van totaal). Voor 
zowel de waardering van het geloof als de geloofsovertuiging bestonden er geen 
significante verschillen tussen de jongeren op seksueel grensoverschrijdend gedrag, 
respectievelijk χ2 (46)=48,0, p=.39) en χ2 (24)= 26,0, p=.35). Dit was niet in lijn met De 
Graaf et al. (2012), waarin meisjes met een zeer gelovige achtergrond vaker waren 
gedwongen of overgehaald bij de eerste geslachtsgemeenschap dan meisjes met een 
gelovige achtergrond. Voor de jongens was het wel in lijn met De Graaf et al. (2012), 
waarin de zeer gelovige jongens hadden aangegeven iets vaker een ander ooit 
gedwongen te hebben. 

Tabel 7.6. De prevalenties van de risicofactoren gerelateerd aan de persoonlijkheidskenmerken 

1 N= 24. De percentages geven de verdeling binnen de groep jongeren weer met seksueel grensoverschrijdende 
ervaringen. 
2 Van 2 deelnemers ontbreken de achtergrondkenmerken. Bij geloofsovertuiging zijn er nog eens 11 missende 
waarden. De missende waarden zijn niet meegenomen in de berekening. 

 Frequentie %1 

Geslacht 
Jongen 
Meisje 

 
3  
21 

 
12,5 
87,5 

Leeftijd 
12-13 
14-15 
16-17 
18-19 
20-21 
22-23 

 
1 
2 
7 
11 
2 
1 

 
4,2 
8,3 
29,2 
45,8 
8,3 
4,2 

Opleiding 
Basisschool 
Vmbo 
Havo 
Vwo 
Mbo 
Hbo 
WO 
Anders 
 
Klas 
Groep 8 
Klas 1 
Klas 2 
Klas 3 
Klas 4 
Klas 5 
Klas 6 

 
1 
5 
6 
7 
3 
1 
0 
1 
 
 
1 
4 
2 
5 
6 
6 
0 

 
4,2 
20,8 
25,0 
29,2 
12,5 
4,2 
0 
4,2 
 
 
4,2 
16,7 
8,3 
20,8 
25,0 
25,0 
0 

Etniciteit 
Autochtoon 
Allochtoon 

 
24 
0 

 
100 
0 

Geloof 
Niet belangrijk 
Een beetje belangrijk 
Heel belangrijk 

 
11 
3 
10 

 
45,8 
12,5 
41,7 

Geloofsovertuiging 
Boeddhisme 
Hindoeïsme 
Islam 
Protestant-christelijk 
Rooms-katholiek 
Anders 

 
1 
0 
0 
11 
0 
1 

 
7,7 
0 
0 
84,6 
0 
7,7 
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Contextuele risicofactoren  

Alcohol- en drugsgebruik.  

Uit de dagboekbeschrijvingen bleek dat het seksueel grensoverschrijdend gedrag in 
twee (6,2% van de ) gevallen gepaard ging met alcoholgebruik en in 30 (93,8% van 
de) gevallen niet (χ2 (25)=20,6, p=.71). Drugsgebruik kwam niet voor in de huidige 
dagboekstudie. Uit de studie van De Graaf et al. (2012) kwam naar voren dat alcohol- 
en drugsgebruik een risicofactor vormde voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
Zo hadden de meeste jongeren (ongeveer 60% van de jongens en meisjes) alcohol 
gebruikt tijdens het uitgaan en hadden daarna seks. Dit kwam in de huidige 
dagboekstudie niet naar voren. 
 
Vorm 

Drieëntwintig keer was het seksueel grensoverschrijdend gedrag fysiek (71,9%; 
bijvoorbeeld aanraken, seksuele handeling), vijf keer non-verbaal (15,6%; 
bijvoorbeeld kijken of stalken) en vier keer verbaal (12,5%; bijvoorbeeld contact via 
sms of Whatsapp), χ2 (50)=57,7, p=.21. Dit week af van Timmerman (2005), waarbij er 
in 19% van de gevallen sprake was van fysiek contact, in 14% non-verbaal en in 53% 
van de gevallen verbaal en de rest was een gecombineerde vorm.  
 
Locatie  
Wat betreft de locatie werd in het merendeel van de dagboeken niet aangegeven waar 
het plaatsvond (13; 40,6%). Van de dagboeken waarin het wel genoemd werd, vond 
het meestal buitenshuis plaats (8; 25,0%; bijvoorbeeld op een feestje). Verder vond 
het zeven keer thuis plaats (21,9%), namelijk bij de deelnemer zelf of bij de partner. 
Slechts één keer gebeurde seksueel grensoverschrijdend gedrag op een sportplaats 
(zwembad) en één keer tijdens een date (beide 3,1%). Timmerman (2005) noemde 
vooral locaties op school, die in de huidige dagboekstudie niet naar voren kwamen. Zo 
vond seksueel grensoverschrijdend gedrag vooral plaats in de klas (41%), de gang van 
de school (16%), de kantine (6%) en gymnastiek op school (3%).  
 
In de huidige dagboekstudie speelde internet twee keer een rol bij seksueel 
grensoverschrijdend gedrag (6,3%). Dit was in lijn met de studie van De Graaf et al. 
(2012), waarin bleek dat internet een risicofactor kan zijn. Ze vond dat 8% van de 
jongens en 4% van de meisjes weleens voor een webcam de billen, borsten of 
geslachtsdelen hadden getoond met het risico dat het tegen hun wil door een ander 
gebruikt wordt. Ook had 6% van de jongens en 2% van de meisjes aangegeven 
weleens een seksfoto of -filmpje te hebben verstuurd. Bij De Graaf en Vanwesenbeek 
(2006) was dit percentage hoger en was er bij 12% van de jongens en bij 35% van de 
meisjes sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag via sociale media. 

In aanwezigheid van anderen 

Het daderschap wordt besproken in sectie 7.4. Een risicofactor is of het plaatsvindt in 
aanwezigheid van een individu of in aanwezigheid van een groep. Drieëntwintig keer 
vond seksueel grensoverschrijdend gedrag niet plaats in het bijzijn van anderen 
(76,7%) en zes keer in aanwezigheid van meerdere anderen (20,0%). In drie situaties 
was het onduidelijk of er meerderen bij aanwezig waren (9,4%). De aanwezigheid van 
anderen bleek niet significant gerelateerd te zijn aan de locatie waar het seksueel 
grensoverschrijdend gedrag plaatsvond (χ2(10)=10,1, p=.43). In de studie van 
Timmerman (2005) bleek dat ongewild seksueel gedrag bij 39% in aanwezigheid van 
de klas plaatsvond en in de meeste gevallen in aanwezigheid van kleine groep 
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leeftijdsgenoten (98%).  

7.3.2 Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de dagelijkse context 

De tweede onderzoeksvraag ging over welke typologieën van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag er in de dagelijkse interacties van jongeren zijn te 
onderscheiden. Om deze vraag te beantwoorden zijn de dagboeken geanalyseerd op 
inhoud (gebeurtenissen, gedachten en gedrag binnen interacties) en de emoties. Na de 
eerste codering door drie codeurs kwamen er vijf typologieën uit de data naar voren: 
seksueel misbruik, te snel of te ver gaan, twijfel en toch doorgaan, meerdere partners, 
interactie met een volwassene. In deze sectie wordt vooral de beschrijvende statistiek 
(percentages) van de typologieën besproken. 
 
Seksueel grensoverschrijdend gedrag kwam van de 1.814 dagboeken voor in 32 
dagboekbeschrijvingen (1,8%). Van de 248 deelnemers kwam het voor bij 26 
deelnemers (10,5%). In 28 dagboekbeschrijvingen maakte de deelnemer zelf seksueel 
grensoverschrijdend gedrag mee of oefende het uit (87,5%) en in vier 
dagboekbeschrijvingen ging de beschrijving over een ander die het had meegemaakt 
(12,5%). In drie situaties werd seksueel grensoverschrijdend gedrag uitgeoefend door 
de deelnemer. Een jongen beschreef dat hij twee meisjes zou gaan stalken en twee 
meisjes waren met meerdere jongens gegaan, waar ze zich schuldig over voelden. 
 
Binnen de dagelijkse context kwamen er vijf typologieën van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag naar voren: ‘seksueel misbruik’ (3; 9,4%), ‘een interactie 
met een volwassene’ (3; 9,4%), ‘meerdere partners’ (6; 18,8%), ‘twijfel en toch 
doorgaan’ (8; 25,0%), ‘te snel/ te ver gaan’ (12; 37,5%). Bij één deelnemer kwamen 
twee typologieën van seksueel grensoverschrijdend gedrag voor in twee verschillende 
dagboekbeschrijvingen, namelijk meerdere partners en een interactie met een 
volwassene. De typologieën worden nader toegelicht in sectie 7.3.4 met voorbeelden 
van dagboekbeschrijvingen. 
 
Gebruikmakend van de systematische dagboekanalyses hebben de typologieën de 
volgende betekenis voor deze studie gekregen. Er was sprake van Seksueel misbruik 
wanneer de deelnemer aangeeft te zijn misbruikt door een volwassene, bijvoorbeeld 
door een leerkracht. Een interactie met een volwassene gold als een typologie van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag wanneer de deelnemer zich binnen deze 
interactie niet prettig, onveilig, bedreigd of geïntimideerd voelde door het verbale en 
non-verbaal gedrag van de ander. Deze categorie onderscheidt zich van seksueel 
misbruik, omdat bij de interactie met een volwassene geen fysiek seksuele handelingen 
plaatsvonden. Meerdere partners betekende in dit onderzoek onder jongeren, dat ze 
bijvoorbeeld met meerdere vrienden/ vriendinnen gingen op één gelegenheid en 
aangaven zich daar niet prettig onder te voelen. Twijfel en toch doorgaan betrof de 
situatie wanneer de deelnemer zich niet prettig voelde binnen een relatie en de 
situatie niet probeerde te veranderen en er mee doorging. De deelnemer gaf zelf aan 
zich onzeker te voelen of te twijfelen. Te snel/ te ver gaan waren twee vormen 
samengevat in één typologie, omdat deze vaak samen voorkwamen. In deze situaties 
gaf de deelnemer bijvoorbeeld aan dat de ander te snel seks wilde of dat de situatie uit 
de hand liep.  
 
De dader was in het merendeel van de gevallen een onbekende leeftijdsgenoot (12; 
42,9%) of een vriend of vriendin (10; 35,7%) en in een minderheid van de gevallen 
een bekende volwassene (3; 10,7%). In respectievelijk één situatie was de dader een 
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onbekende volwassene of een volwassen vriend van een zus of een broer (2; 3,6%). 
Voor een overzicht van het type dader per typologie wordt verwezen naar tabel 7,7. 
De dader was bij seksueel misbruik een broer, een bekende (leerkracht) of een 
onbekende volwassene. Behalve bij seksueel misbruik was de dader bij alle 
typologieën een leeftijdsgenoot, namelijk een vriend(in) of een jongen/ meisje. 

familie Tabel 7.7. Seksueel grensoverschrijdend gedrag en daderschap  

1 Van (boven naar beneden) minst voorkomende naar meest voorkomend seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

7.3.3 De seksuele weerbaarheid: copingstrategieën 

De derde onderzoeksvraag ging over welke (adaptieve) copingstrategieën voorkomen 
bij seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens de dagelijkse interactie van jongeren.  
Gebruikmakend van de dagboekanalyses kregen de copingstrategieën de volgende 
betekenis voor deze studie. Wensen (wishful thinking) betekende dat iemand wenste 
dat de situatie voorbij was of de gebeurtenis accepteerde. Afstand nemen betekende 
dat iemand de ander (bijvoorbeeld de dader van seksueel grensoverschrijdend 
gedrag) negeerde, wegliep of naar huis ging. Een activiteit doen betekende dat iemand 
afleiding zocht door leuke dingen te gaan doen of juist de seksuele handeling 
verrichtte. (Uit)praten en probleem oplossen was vanwege een lage kappa (.49) 
samengevoegd tot de overkoepelende copingstrategie probleem oplossen. Dit zorgde 
voor een verbetering van de betrouwbaarheid (kappa .72). Probleem oplossen 
betekende dat iemand het probleem of de situatie (uit)praat, hulp vraagt of zelf het 
probleem actief gaat oplossen. Internaliseren betekende dat het slachtoffer zweeg, 
huilde en/ of niks deed.  
 
Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag kwamen de copingstrategieën als volgt naar 
voren binnen de dagelijkse interacties: wensen (1; 3,3%), afstand nemen (3; 10,0%), 
een activiteit doen (4; 13,3%), probleem oplossen (9; 30,0%) en internaliseren (13; 
43,3%). De copingstrategieën worden in sectie 7.4 nader toegelicht en gerelateerd aan 
de typologieën. Er waren twee missende waarden, doordat uit de dagboekbeschrijving 
niet viel op te maken wat de gehanteerde copingstrategie was. 
 
Bij de verschillende typologieën waren bepaalde copingstrategieën prominent, 
hoewel de samenhang tussen de typologie en de copingstijl niet significant was bij een 
tweezijdige toetsing met een α van 5%. Er bleek echter wel een significante trend (χ2 

(16) = 25,5, p = .06). In tabel 7.8 is seksueel grensoverschrijdend gedrag afgezet tegen 

Seksueel 
grensover-
schrijdend  
gedrag1 

 vriend(in) onbekende 
leeftijdsgenoot 

bekende 
volwassene 

onbekende 
volwassene 

iemand 
anders 

Seksueel 
misbruik  

1 
100% 

- - 1 
33% 

1 
100% 

- 

Interactie met 
een volwassene 

- 1 
10% 

- 2 
67% 

- - 

Meerdere 
partners  
 

- 1 
10% 

4 
33% 

- - - 

Twijfel en toch 
doorgaan 

- 3 
30% 

5 
42% 

- - - 

Te snel/ te ver 
gaan 

- 5 
50% 

3 
25% 

- - 1 
100,0% 

 
4 missende 
waarden 

1 
100% 

10 
100% 

12 
100,0% 

3 
100,0% 

1 
100% 

1 
100,0% 
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seksuele weerbaarheid aan de hand van de dagboekbeschrijvingen. Ten eerste kwam 
bij de typologie seksueel misbruik wensen (wishful thinking), probleem oplossen 
(praten) en internaliseren voor. Dit betekent dat er bij elke gebeurtenis een andere 
copingstijl gehanteerd is en probleem oplossen (praten) kwam naar voren wanneer 
het een ander betrof na seksueel misbruik. Ten tweede kwam bij de typologie 
interactie met een volwassene de copingstrategieën afstand nemen en internaliseren 
voor. Ten derde kwamen bij de typologie meerdere partners de copingstrategieën 
afstand nemen, activiteiten, probleem oplossen en internaliseren voor. Internaliseren 
kwam het meeste voor en wensen (wishful thinking) kwam bij deze typologie niet 
voor. Bij de typologie twijfel en toch doorgaan kwamen de copingstrategieën 
activiteiten, probleem oplossen en internaliseren voor. Ten slotte kwamen bij de 
typologie te snel/ te ver gaan de copingstrategieën activiteiten, probleem oplossen en 
internaliseren voor. Probleem oplossen in de vorm van (uit)praten kwam het meeste 
voor bij deze typologie. 
 
Aan de hand van het effect van de copingstrategie en de context werd bepaald wat 
adaptief was. Adaptieve coping heeft het gewenste effect en is passend binnen de 
situatie. Een voorbeeld van adaptieve coping kwam naar voren in een 
dagboekbeschrijving van een meisje, die boos werd omdat ze ongewenst werd 
aangeraakt. Dit meisje maakte duidelijk aan een andere jongen dat ze niet aangeraakt 
wilde worden en hij hield ermee op. Dit is een actieve en adaptieve vorm van coping 
(copingstrategie probleemoplossen). Het had het gewenste effect en was passend 
binnen de situatie. Bij de voorbeelden van de vijf typologieën wordt de coping nader 
besproken en in hoeverre dit adaptief was. In de dagboekdata leek alleen ‘probleem 
oplossen’ adaptief te zijn in drie van de negen situaties (33,3%) en in de andere 
situaties was het effect niet duidelijk. In deze dagboekstudie kwamen bij vijf 
deelnemers seksueel grensoverschrijdend gedrag voor in meerdere dagboeken. Uit 
analyse van de copingstijlen in de verschillende dagboeken bleek dat door twee 
deelnemers verschillende copingstijlen werden gehanteerd in verschillende contexten 
en door drie deelnemers dezelfde copingstijl eveneens in een andere context. 

Tabel 7.8. Seksueel grensoverschrijdend gedrag en de copingstijlen. Lees van boven naar beneden.  

1 Van (boven) minst voorkomende naar meest (beneden) voorkomend seksueel grensoverschrijdend gedrag met 
de frequentie en het percentage weergegeven onder de typologie van seksueel grensoverschrijdend gedrag 

7.3.4 De typologieën van seksueel grensoverschrijdend gedrag en de 
weerbaarheid 

Van de typologieën worden een aantal voorbeelden weergegeven en er wordt van elke 
typologie één representatief voorbeeld nader toegelicht. Van dit voorbeeld worden de 
overige dagboeken van de desbetreffende deelnemer geanalyseerd, hetgeen een 

Seksueel 
grensoverschrijdend  
gedrag1 

Wensen 
 
% 

Afstand 
nemen 
% 

Activiteiten 
 
% 

Probleem 
oplossen 
% 

Internaliseren 
 
% 

Seksueel misbruik  
3; 9,4% 

1 
100,0% 

- - 1 
11,1% 

1 
7,7% 

Interactie met een 
volwassene 
3; 9,4% 

- 2 
66,7% 

- - 1 
7,7% 

Meerdere partners  
6; 18,8% 

- 1 
33,3% 

1 
25,0% 

1 
11,1% 

2 
15,4% 

Twijfel en toch doorgaan 
8; 25,0% 

- - 1 
25,0% 

2 
22,2% 

5 
38,5% 

Te snel of te ver gaan  
12; 37,5% 

- - 2 
50,0% 

5 
55,6% 

4 
30,8% 
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indicatie is voor het proces over de tijd. Interessante vragen hierbij zijn of de jongeren 
doorgaan op de seksueel grensoverschrijdende gebeurtenis of dat ze het in één 
dagboek beschrijven en in hoeverre de jongeren dit als het meest belangrijk 
beschouwen. 
 
Naast de (seksueel grensoverschrijdende) gebeurtenis en gedachte wordt het gevoel 
(de emoties) besproken. Ook komt aan bod op wat voor manier de deelnemers gr aag 
hadden willen reageren (dit komt in het SDDS-model aan bod in sectie 2.1.2 in de tekst 
over ‘representaties, normen en waarden’). De scores op de positieve emoties (blij, 
opgelucht, trots, tevreden, opgewonden) zijn opgeteld en hetzelfde geldt voor de 
negatieve emoties (boos, bang, verdriet, schuld, schaamte). Zowel bij de positieve als 
de negatieve emoties is de minimale waarde nul en de maximale waarde 50. Ten slotte 
wordt besproken of de gebruikte copingstijl adaptief is of dat een andere copingstijl 
adaptiever was geweest. Copingstijlen vallen in het SDDS-model (hoofdstuk 2) onder 
de noemer ‘tools’.  
 
Seksueel misbruik. Deze typologie werd in deze studie gezien als de meest ernstige 
vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag en kwam het minste voor (3; 9,4%). 
Twee meisjes waren zelf slachtoffer van seksueel misbruik. Zij waren op jongere 
leeftijd slachtoffer geweest van seksueel misbruik. De daders waren respectievelijk 
een jongen van 19 jaar (zie Box 7.1) en een leerkracht. In de derde situatie was de 
deelnemer niet het slachtoffer, maar een ander. Een deelnemer schreef namelijk over 
een ander meisje dat verkracht was door haar eigen broer.  

Box 7.1: Dagboekbeschrijving van de typologie seksueel misbruik 
 

Meisje 1 (19 jaar) 
 
Proces over de tijd 
De deelneemster heeft drie keer deelgenomen en het meest belangrijk was voor haar familie, 
vrienden en haar geloof. In het eerste dagboeken beschreef ze dat ze behoefte had aan 
intimiteit, maar dat ze dit vanwege geloofsovertuiging niet toeliet. In het tweede dagboek had ze 
ruzie met een vriend, die tegen haar had gelogen.  
 
Seksueel grensoverschrijdende gebeurtenis 
Het meisje was op vijfjarige leeftijd seksueel misbruikt. Ze gaf aan dat ze het zich nog goed kon 
herinneren. Ze had toen een ‘vakantievriendje’, die veel ouder was (ongeveer 16 of 17 jaar). Ze 
wist toen nog niet wat seks was. In de duinen op een van de Waddeneilanden liet hij zijn 
geslachtsdelen zien en zei dat als zij een smaak zou noemen dat het zo zou smaken, 
bijvoorbeeld naar cola. Ze begreep er niks van, want voor haar was een penis niks 
beschamends. Ze werd geroepen door haar zus. Vervolgens vertelde ze het thuis en haar ouders 
waren erg boos op de jongen. Op dat moment had ze medelijden met hem. Ze gaf aan dat ze op 
dat moment zo snel mogelijk naar huis wilde. Op de vraag wat ze op dat moment deed, gaf ze als 
antwoord: “Wat een vraag”. 
 
Gedachte 
De deelneemster realiseerde zich veel later dat het een verschrikkelijke gebeurtenis was. Ze 
heeft niet aangegeven hoe vaak ze er nog aan terugdacht, maar de mate van belangrijkheid van 
de gebeurtenis werd gescoord op bijna zeven (redelijk  belangrijk). Ze beschreef dit in haar 
derde dagboek en deed daarna niet meer mee.  
 
Gevoel 
 Emoties op het moment van de gebeurtenis: Positief= 0; Negatief= 26 
 Emoties na de gebeurtenis: Positief= 0; Negatief= 20 
De negatieve emoties waren angst, verdriet, schuld en schaamte en na de  gebeurtenis boosheid, 
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verdriet en schaamte.  

Coping 

Kan niet worden opgemaakt uit de gegevens. 

Interactie met een volwassene.  

In drie dagboekbeschrijvingen kwam dit naar voren (9,4%). Een dagboekbeschrijving 
was van een meisje (18 jaar) die whatsappte met haar coach van 24 en ze wilde dat de 
coach hiermee ophield, maar ze whatsappte gewoon terug. Ze paste internaliseren toe 
als copingstrategie. Dit was maladaptief, omdat de copingstrategie niet effectief was 
(de coach gaat gewoon door). Het zou misschien effectiever geweest zijn, wanneer ze 
dit tegen de coach had gezegd, of wanneer ze bijvoorbeeld hulp had gezocht bij 
bijvoorbeeld haar ouders (copingstrategie: probleem oplossen). In Box 7.2 wordt een 
representatief van deze typologie nader toegelicht aan de hand van een ander 
voorbeeld. 

Box 7. 2: Dagboekbeschrijving van de typologie interactie met een volwassene 

Meisje 2 (19 jaar) 

Proces over de tijd 
Deze deelneemster nam in totaal tien keer deel en de (gezelligheid van de) manege was het 
meest belangrijk voor haar. Ze schreef over de conflicten die ze soms had met haar vriend, over 
haar vriendinnen, gesprekken met andere jongeren via Facebook en over een pony. In het 
eerste dagboek schreef ze dat ze zich seksueel geïntimideerd voelde door een man. Ze schreef 
hier in één dagboek over.  
 
Seksueel grensoverschrijdende gebeurtenis 
Ze voelde zich seksueel geïntimideerd door een man (ongeveer 30 à 40 jaar) op de manege. Ze 
kende hem niet goed en hij zat iedereen op een vervelende manier te bekijken tijdens het rijden. 
Hij had haar gevraagd om op zijn paard te rijden, maar ze wilde eigenlijk niet. Hij bleef 
aanhouden en ze gaf toe om die week te komen rijden. Toen bleek dat het paard op een andere 
manege stond, vertelde ze hem dat ze het niet deed. Ze durfde niet met hem naar een andere 
locatie te rijden en begreep ook niet waarom hij haar vroeg.  
 
Gedachte 
Het meisje gaf niet aan hoe vaak ze er nog aan terugdacht, maar de mate van belangrijkheid van 
de gebeurtenis werd gescoord op zes (redelijk belangrijk).  
 
Gevoel 

 Emoties op het moment van de gebeurtenis: Positief= 4; Negatief= 6 
 Emoties na de gebeurtenis: Positief= 12; Negatief= 4 

Tijdens de gebeurtenis waren de positieve emoties blijdschap en trots en nadien blijdschap, 
opluchting, trots en tevredenheid. Tijdens de gebeurtenis waren de negatieve emoties boosheid, 
angst, schaamte en irritatie en na de gebeurtenis boosheid en angst. De positieve emoties waren 
toegenomen en de negatieve emoties afgenomen na de gebeurtenis. Dit was een aanwijzing dat 
het stressniveau was verminderd. 

 

Coping 
De deelneemster wilde weglopen, omdat ze de man niet vertrouwde. Ze begon met iemand 
anders een gesprek en negeerde de man. Uiteindelijk liep ze weg (copingstrategie afstand 
nemen). Dit is waarschijnlijk op korte termijn effectief: de positieve emoties namen toe en de 
negatieve emoties namen af. De deelneemster gaf aan dat ze graag aan de man had willen 
vragen waarom hij meisjes vroeg om op zijn paard te rijden. Dit was misschien een meer 
adaptieve copingstrategie geweest aangezien de deelneemster dan meer duidelijkheid had 
gekregen en dan meteen had kunnen aangeven dat ze er geen belangstelling voor had. 
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Meerdere partners  

Deze categorie kwam in zes dagboekbeschrijvingen voor (18,8%). Met meerdere 
partners werd bedoeld dat een deelnemer met meerdere partners een seksuele relatie 
hadden. Voorbeelden van deze categorie zijn wanneer een meisje vertelde over haar 
vriendin die had gezoend met een vriend en ondertussen ook nog met een andere 
jongen of een meisje dat zich schuldig voelde, omdat ze op één avond met twee 
jongens was gegaan (zie Box 7.3). 

Box 7.3: Dagboekbeschrijving van de typologie meerdere partners 

Meisje 3 (18 jaar) 

Proces over de tijd 
Meisje 3 heeft vijf keer deelgenomen en het meest belangrijk was de familie, vrienden en haar 
vriendje. Ze schreef over de relatie met haar vriend en haar mening over vriendschap. In haar 
tweede dagboek beschreef ze dat ze heel close is met meerdere jongens en zich daar schuldig 
over voelt. In haar eerste dagboek schreef ze dat ze het eng vindt om met haar vriend naar bed 
te gaan en dat ze dat ook nog niet doen. De daaropvolgende dagboeken gingen niet over het 
flirtgedrag, waar ze zich schuldig over voelt.  
 
Seksueel grensoverschrijdende gebeurtenis 
De deelneemster voelde zich schuldig over haar flirtgedrag. Ze had geflirt met twee jongens van 
16 jaar, maar ze heeft ook een vriend van 17 jaar. Ze vertelde dat ze heel close was met twee 
jongens, ze knuffelde ze en deed speels. Ze had alcohol op en was in aanwezigheid van 
meerdere leeftijdsgenoten, maar haar vriend was er niet bij. Ze wist niet goed of ze aan het 
flirten was en voelde zich schuldig tegenover haar vriend. Aan de andere kant vond ze dat het 
onschuldig gedrag was, omdat ze de twee jongens waar ze mee flirtte niet leuk vond.  
 
Gedachten 
Ze gaf niet aan hoe vaak ze er nog aan terugdacht, maar de mate van belangrijkheid van de 
gebeurtenis werd gescoord op zeven (redelijk belangrijk). Bovendien vroeg ze zich af of ze ook 
te ver was gegaan en of ze misschien niet had moeten beginnen met flirten. 
 
Gevoel 
 Emoties op het moment van de gebeurtenis: Positief= 11; Negatief= 7 
 Emoties na de gebeurtenis: Positief= 12; Negatief= 8   
Tijdens de gebeurtenis waren de positieve emoties vooral blijdschap en opluchting, maar ook 
trots, tevredenheid en opwinding en de negatieve emoties waren boosheid, angst, verdriet, 
schuld en schaamte. Na de gebeurtenis domineerden de bovengenoemde positieve emoties 
eveneens en alle negatieve emoties werden genoemd, maar bovenal het schuldgevoel. De score 
op de positieve emoties was toegenomen en de negatieve emoties eveneens na de gebeurtenis. 
 
Coping 
Ondanks de twijfel wilde ze beide jongens een zoen geven. Ze dacht dat de behoefte door de 
alcohol kwam, maar ze heeft het niet gedaan. Ze bleef wel flirten. Ze wenste dat haar vriendje 
erbij was, dan had ze minder ‘klef’ gedaan (copingstijl wensen; wishful thinking). Wishful 
thinking is in het algemeen geen adaptieve copingstijl aangezien het bij ‘wensen’ blijft en er 
niets verandert aan het feitelijke gedrag: als haar vriendje er niet bij is, gaat ze door met flirten 
en blijft ze zich schuldig voelen. Bovendien had ze ambivalente gevoelens bij de situatie, waarbij 
de scores op de positieve en de negatieve emoties waren toegenomen. Het was voor haar 
wellicht adaptiever geweest om bij zichzelf eerst na te gaan wat ze precies wilde en waarom, om 
daarna misschien afstand te kunnen nemen van de jongens. 

Twijfel en toch doorgaan 

Deze categorie kwam in acht dagboekbeschrijvingen voor (25%). Voorbeelden van 
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deze categorie waren ten eerste een meisje dat beschreef dat ze met een jongen naar 
bed was geweest. Ze twijfelde daarna of er ‘iets’ was tussen de jongen en haar. Ze 
durfde dit niet te vragen, omdat ze bang was de vriendschap kwijt te raken. Ten 
tweede een meisje dat verkering had, maar zich belemmerd voelde en meer ruimte 
wilde. Ze twijfelde aan de relatie met haar vriend. Een derde voorbeeld is beschreven 
in Box 7.4. 

Box 7.4: Dagboekbeschrijving van de typologie twijfel en toch doorgaan 

Meisje 4 (19 jaar) 

Proces over de tijd 
Deze deelneemster heeft vier keer deelgenomen en als meest belangrijk vond ze haar familie, 
vrienden, school en haar vriend. Ze schreef over de relatie met haar vriend. Vier maand geleden 
was haar verkering uitgegaan. Vervolgens had haar vriend drie maanden een relatie gehad met 
een ander meisje. Dat was uitgegaan en nu was haar vriend bij haar terug. De vier 
dagboekbeschrijvingen gingen over deze relatie. In het eerste dagboek schreef ze over de 
twijfel, die ze had over de relatie (zie seksueel grensoverschrijdende gebeurtenis). In het 
tweede dagboek dacht ze dat het weer goed zou komen, vanwege de mooie momenten samen. 
In het derde dagboek hadden ze een leuk weekend gehad en was ze na vier maanden weer bij 
hem thuis geweest. Het huis was leeg, vanwege de aanstaande verhuizing van zijn moeder en 
stiefvader. In het vierde dagboek beschreef ze dat de ex-vriendin haar vriend terug wilde en dat 
ze gek en boos zou worden als ze afspreken. Haar vriend zag niet in dat als hij er geen bedoeling 
mee heeft, dat niet wil zeggen dat zij dat niet heeft. Ze hadden hier ruzie over, omdat haar 
vriend vond dat ze hem moest vertrouwen. 
 
Seksueel grensoverschrijdende gebeurtenis 
De deelneemster twijfelde over de relatie met haar vriend, maar ging er toch mee door. Zo 
hadden ze wel seks, terwijl haar vriend aangaf niet te weten wat hij voor haar voelde. Hij wist 
niet of hij bij haar was, omdat hij verliefd op haar was of omdat hij niet kon aanzien wanneer zij 
met een ander zou gaan. 
 
Gedachte 
Ze had drie maanden lang gehoopt dat hij terugkwam, maar de twijfel is er nog steeds nu hij is 
teruggekomen. Ze gaf aan dat het haar sloopt. Ze gaf de maximale score tien voor belangrijkheid 
van de gebeurtenis. 
 
Gevoel 
 Emoties op het moment van de gebeurtenis: Positief= 1; Negatief= 25 
 Emoties na de gebeurtenis: Positief= 0; Negatief= 18  
Tijdens de gebeurtenis was er alleen blijdschap (score 1) en na de gebeurtenis waren er geen 
positieve emoties. Er waren vooral negatieve emoties, zowel tijdens als na de gebeurtenis, zoals 
boosheid, angst, verdriet en schuldgevoel. Tijdens de gebeurtenis gaf ze aan teleurgesteld te zijn 
(score 8) en na de gebeurtenis was ze bang om haar vriend kwijt te raken (score 10). 
 
Coping 
Ondanks de twijfel deed ze er niks mee en wachtte af. Dit is de copingstijl internaliseren en is 
maladaptief, omdat het niet effectief lijkt te zijn. De positieve emoties nemen niet toe en de 
negatieve emoties niet af. In haar vierde dagboek komt namelijk naar voren dat ze nog steeds 
twijfelt en haar vriend wil afspreken met zijn ex-vriendin. Het zou wellicht effectiever zijn 
geweest als ze het had uitgepraat en daarin haar grens had aangegeven (copingstijl probleem 
oplossen) of afstand nemen, zodat haar vriend kon nadenken over wat hij wilde. Bovendien was 
het passend geweest in deze situatie. 

Te snel of te ver gaan 

Deze typologie was de meest voorkomende vorm van seksueel grensoverschrijdend 
gedrag (37,5%) en wordt daarom uitgebreider besproken dan de andere typologieën. 
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Dit kwam voor bij jongens (2; 20%) en bij meisjes (8, 80%) en zowel dat het ze 
overkomt dat een ander te snel/ te ver gaat (11; 92%) als dat ze het zelf doen (1; 8%). 
Voorbeelden van deze categorie waren ten eerste wanneer een jongen bij het weggaan 
onverwachts en tegen de wil van een meisje in haar een knuffel gaf of aan het meisje 
zat, terwijl ze dat niet wilde en zij er steeds wat van moest zeggen. Ten tweede 
beschreef een meisje dat ze op een feest een jongen had ontmoet, die ze nog kende van 
de basisschool. De jongen had haar gevraagd om de volgende dag bij hem thuis te 
komen en dat deed ze. Hij werd heel intiem (aanraken, vasthouden), waar ze eigenlijk 
niet op gesteld was. Aan de andere kant vond ze het ook fijn om te merken dat een 
jongen haar leuk vond. Bij het weggaan, had ze aan hem haar mobiel nummer 
gegeven. Vervolgens bleef hij haar lastig vallen met sms’jes en ze wist niet goed hoe ze 
van hem af moest komen. Ze vond deze situatie niet prettig. Ten derde beschreef een 
meisje dat een jongen tijdens een film ongewenst aan haar zat. 
 
Dat seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen een interactie zich soms geleidelijk 
kan voordoen, bleek uit de beschrijving van een meisje over strippoker dat ze op een 
avond bij een vriend thuis deden. Deze gebeurtenis grenst aan seksueel misbruik, 
omdat ze het zelf op een gegeven moment ook een aanranding noemt (zie Box 7.5).  

Box 7.5: Dagboekbeschrijving van de typologie te snel of te ver gaan 

Meisje 5 (22 jaar) 

Proces over de tijd 
Dit meisje heeft in feite één keer deelgenomen en het meest belangrijk was haar vriend (17 
jaar). Er kon uit de dagboeken niet worden opgemaakt hoe het proces verliep in de tijd, omdat 
ze nadien nog twee keer heeft meegedaan, maar na het inloggen niks heeft ingevuld.  
 
Seksueel grensoverschrijdende gebeurtenis 
De deelneemster beschreef dat ze een tijdje geleden strippoker hadden gedaan bij een jongen 
thuis. De leeftijd van deze jongen werd niet genoemd. Ze hadden duidelijke afspraken gemaakt 
dat bh, onderbroek en broek niet uit mochten. De jongen wilde toch dat ze haar bh uitdeed, 
maar ze wilde dat niet. Ze zei heel vaak ‘nee’, maar hij luisterde niet en ging bovenop haar 
zitten. Ze had haar handen om haar bh gevouwen, zodat hij er niet bij kon. Doordat hij op haar 
zat, kreeg ze pijn in haar benen en liet daardoor haar bh los. Ze beschreef dat hij er bij kon en 
haar aanrandde. 
 
Gedachte 
Ze vond het een vreselijke gebeurtenis en het had haar leven aangetast. Ze had het aan niemand 
verteld, behalve aan haar huidige vriend. Ze durfde namelijk niks meer wat betreft seksualiteit. 
Ze was bang dat het weer zou gebeuren. Haar vriend heeft haar geholpen en het rustig aan 
gedaan. De gebeurtenis werd als redelijk belangrijk beschouwd (score 7,1). Het is niet bekend 
hoe vaak ze er nog aan terugdenkt. 
 
Gevoel 
 Emoties op het moment van de gebeurtenis: Positief= 0; Negatief= 35 
 Emoties na de gebeurtenis: Positief= 5; Negatief= 16  
Als positieve emotie was er na de gebeurtenis blijdschap. De negatieve emoties waren voor de 
gebeurtenis boosheid, angst, verdriet en schuldgevoel. Na de gebeurtenis waren dezelfde 
negatieve emoties er nog steeds, maar er was ook schaamte (score 5). Boosheid en angst waren 
maximaal gescoord (10). Ze heeft zichzelf lange tijd beschuldigd dat ze met dit spelletje had 
meegedaan, maar pas later besefte ze dat dit een aanranding was. De score op de positieve 
emoties was toegenomen en op de negatieve emoties afgenomen, hetgeen een aanwijzing kan 
zijn dat het stressniveau daalde.  
 
 
Coping 
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Op dat moment wilde ze weg en schreeuwen, maar ze kon het niet. Ze liet het over zich 
heenkomen, omdat ze bang was. Ze durfde niets anders te doen. Dit is de copingstrategie 
internaliseren. Dit is een maladaptieve copingstrategie, omdat het niet effectief is (de situatie 
stopt niet). Adaptiever was wellicht geweest om te externaliseren (schoppen, slaan, wegduwen 
en om hulp roepen). Zo dacht ze daar later zelf ook over. Op de vraag hoe ze anders had willen 
reageren, antwoordde ze dat ze sterker in haar schoenen had willen staan en dat ze had 
geprobeerd om de jongen weg te duwen. 

7.4 Conclusie en discussie 

7.4.1 Conclusies 

Jongeren lijken kwetsbaar voor het meemaken of uitoefenen van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. De verklaring hiervoor kan zijn dat enerzijds jongeren 
seksueel experimenteren en anderzijds de seksuele weerbaarheid zich nog 
ontwikkelt. Daardoor kunnen ze hun grenzen wellicht nog niet aangeven of die van 
een ander tolereren. De uitkomsten van het onderzoek van De Graaf et al. (2005) zijn 
voor de Nederlandse overheid aanleiding geweest om de preventie van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag (namelijk seksuele dwang) prioriteit te geven teneinde de 
seksuele gezondheid van jongeren te bevorderen (Bussemaker, 2009). Deze 
dagboekstudie bood daarvoor aanknopingspunten en richtte zich op de hoofdvraag 
hoe seksueel grensoverschrijdend gedrag en de seksuele weerbaarheid er binnen de 
dagelijkse context uitziet. 
 
De eerste onderzoeksvraag was in hoeverre de risicofactoren, zoals beschreven in de 
literatuur, terugkomen in deze dagboekstudie. In de dagelijkse context kwam seksueel 
grensoverschrijdend gedrag voor bij 26 deelnemers (10,5%). Dit waren 21 meisjes 
(8,8%) en 3 jongens (1,3%). Drieëntwintig keer was de deelnemer het slachtoffer (20 
meisjes; 8,3%, 1 jongen; 0,4%) en drie keer werd het uitgeoefend door de deelnemer 
(2 jongens; 0,8%, 1 meisje; 0,4%). Seksueel grensoverschrijdend gedrag kwam vooral 
voor bij Nederlandse vrouwelijke vwo-scholieren in de vijfde klas, voor wie het geloof 
niet belangrijk was. Het onderscheid naar etniciteit kon niet worden gemaakt, omdat 
er in de steekproef slechts 4 allochtonen zaten (1,7%).  
 
Voor het vergelijken van de persoonlijke risicofactoren met de studie van De Graaf 
moet er rekening mee gehouden worden dat er in deze dagboekstudie drie jongens 
grensoverschrijdend ervaringen hadden. De overeenkomsten met De Graaf et al. 
(2012) waren ten eerste dat seksueel grensoverschrijdend gedrag in die studie vooral 
voorkwam onder meisjes en minder onder de jongens: ruim 7% van de meisjes had 
weleens ongewenste geslachtgemeenschap gehad en 2% van de jongens. Dit betrof 
wel alleen de geslachtsgemeenschap (fysieke vorm) en niet zoals in deze 
dagboekstudie seksueel grensoverschrijdend gedrag in algemene zin (ook de verbale 
en non-verbale vorm). In deze dagboekstudie bleek dat de meisjes vooral het 
slachtoffer waren en de jongens de dader. Hoewel de percentages verschillen was de 
verhouding meisjes ten opzichte van jongens voor het meemaken of uitoefenen van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag in lijn met De Graaf et al. (2012). Zij vonden 
namelijk dat 17% van de meisjes tegenover 5% van de jongens weleens gedwongen 
waren tot seksuele handelingen, terwijl 0,8% van de meisjes en 3,6% van de jongens 
weleens iemand gedwongen hadden tot ongewilde seksuele handelingen. Ten tweede 
was in lijn met De Graaf et al. (2012) dat seksueel grensoverschrijdend gedrag vooral 
voorkwam onder de 18- tot 20- jarigen. Ten derde kwam het vaker voor bij de jongens 
wanneer het geloof erg belangrijk werd gevonden. In de studie van De Graaf et al. 
(2012) werd iets meer gedwongen tot seksuele handelingen wanneer de jongens het 
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geloof erg belangrijk vonden. De resultaten van de huidige dagboekstudie verschilden 
met De Graaf et al. (2012) in een aantal opzichten. Zo kwam seksueel 
grensoverschrijdend gedrag in de dagboekstudie vooral voor onder de hoger 
opgeleiden (vwo-scholieren) en dit gold vooral voor de meisjes. Bij De Graaf et al. 
(2012) kwam dit zowel bij de jongens als bij de meisjes voor onder de laagopgeleiden. 
Bij de meisjes kwam seksueel grensoverschrijdend gedrag vooral voor wanneer het 
geloof niet belangrijk werd gevonden, terwijl dit bij De Graaf et al. (2012) vooral 
voorkwam als het geloof erg belangrijk werd gevonden.  
 
De contextuele risicofactoren werden vooral vergeleken met Timmerman (2005) en 
De Graaf et al. (2012). De verschillen zijn allereerst dat alcoholgebruik slechts in 
weinig situaties naar voren kwam en dit in De Graaf et al.(2012) als een risicofactor 
werd aangeduid. Ten tweede kwam in de dagboekstudie fysiek seksueel 
grensoverschrijdend gedrag het meeste voor, dan non-verbaal en ten slotte verbaal, 
terwijl bij Timmerman (2005) verbaal seksueel grensoverschrijdend gedrag het 
meeste voorkwam, dan fysiek en ten slotte non-verbaal. De Graaf en VanWesenbeek 
(2006) hadden gekeken naar de rol van sociale media. Dat is in deze studie 
meegenomen als een verbale vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag en de 
percentages waren lager dan bij De Graaf en Vanwesenbeek (2006), maar wel in lijn 
met De Graaf et al. (2012). Ten derde vond seksueel grensoverschrijdend gedrag 
meestal buitenshuis plaats (bijvoorbeeld op feestjes), maar bijna even vaak thuis en 
slechts één keer in het zwembad en tijdens een date. De locaties waren niet in lijn met 
Timmerman (2005) die vooral vond dat het in de klas plaatsvond. Ten vierde vond het 
merendeel niet plaats in het bijzijn van anderen dan de dader, terwijl in de studie van 
Timmerman (2005) het vooral voorkwam in aanwezigheid van meerdere 
leeftijdsgenoten. Als antwoord op de eerste vraagstelling kan geconcludeerd worden 
dat de persoonlijke risicofactoren grotendeels in lijn zijn met de literatuur over 
seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen geslacht en de leeftijdscategorieën, maar 
dit geldt niet voor opleidingsniveau, de geloofswaardering en de contextuele 
risicofactoren. De hypothese wordt gedeeltelijk ondersteund dat de prevalenties van 
de risicofactoren in de dagboekstudie verschillen van de prevalenties van literatuur. 
 
De tweede onderzoeksvraag was welke typologieën van grensoverschrijdend gedrag 
er te onderscheiden waren in de dagelijkse interacties van jongeren. In De Graaf et al. 
(2012) werden verschillende categorieën genoemd van seksueel grensoverschrijdend 
gedrag, zoals grensoverschrijding bij de eerste geslachtsgemeenschap, spijt na seks, 
ooit ongewilde seksuele handelingen meegemaakt, ooit pressie ondervonden of zelf 
toegepast. In de dagboekstudie kwamen binnen de dagelijkse interacties vijf 
typologieën van seksueel grensoverschrijdend gedrag naar voren (in volgorde van 
minst naar meest voorkomend): seksueel misbruik, interactie met een volwassene, 
meerdere partners, twijfel en toch doorgaan en te snel/te ver gaan. Het verschil met 
De Graaf et al. (2012) was dat de dagboekdata meer typologieën naar voren bracht, 
maar ook een tijdsaspect in zich had en een genuanceerder beeld schetsten. Zo bleek 
bij het meisje dat de strippoker had gedaan (categorie te snel/te ver gaan) dat 
seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen een interactie geleidelijk kan ontstaan. 
Het kan soms onschuldig beginnen (hier met een spelletje) en ernstig eindigen. Een 
slachtoffer kan er nadien nog lang last van hebben, zoals dit meisje dat niks meer 
durfde op seksueel gebied. Daarmee geven de typologieën een genuanceerder beeld 
van de dagelijkse interactie. Uit de voorbeelden in de verschillende boxen bleek dat de 
emoties varieerden onder de slachtoffers en niet uitsluitend negatief waren, zowel op 
het moment van de gebeurtenis als erna. Bovendien bleek dat per typologie de dader 
verschilde. Zo was het voornamelijk een volwassene of een familielid bij seksueel 
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misbruik, maar vooral de leeftijdsgenoten en vrienden bij de andere typologieën. Als 
antwoord op de tweede onderzoeksvraag kan geconcludeerd worden dat er vijf 
typologieën te onderscheiden zijn: seksueel misbruik, interactie met een volwassene, 
meerdere partners, twijfel en toch doorgaan en te snel/te ver gaan. De hypothese 
wordt ondersteund dat er meer typologieën naar voren komen en dat de huidige 
dagboekstudie een genuanceerder beeld schetst van seksueel grensoverschrijdend 
gedrag binnen de dagelijkse interactie dan in de literatuur (De Graaf et al., 2012). 
 
De derde onderzoeksvraag ging over welke (adaptieve) copingstrategieën voorkomen 
bij seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens de dagelijkse interacties van 
jongeren. Er kwamen vijf copingstrategieën naar voren binnen seksueel 
grensoverschrijdend gedrag, namelijk wensen (wishful thinking), afstand nemen, 
activiteiten (als afleiding), probleem oplossen en internaliseren. Externaliseren kwam 
niet voor. Per typologie verschilden de gehanteerde copingstrategieën: bij seksueel 
misbruik wensen (wishful thinking), probleem oplossen (praten) en internaliseren, bij 
interactie met een volwassene afstand nemen en internaliseren, bij meerdere partners 
afstand nemen, activiteiten, probleem oplossen en internaliseren, bij twijfel en toch 
doorgaan internaliseren, probleem oplossen en activiteiten, bij te snel/ te ver gaan de 
copingstrategieën activiteiten, probleem oplossen en internaliseren. Een 
copingstrategie is adaptief, wanneer het effectief is en past binnen de situatie 
(Boelhouwer, 2013). In de dagboekdata leek alleen probleem oplossen adaptief te zijn 
in één op de drie situaties en in de andere situaties was het effect niet duidelijk. Als 
antwoord op de derde onderzoeksvraag kan geconcludeerd worden dat vooral 
probleem oplossen adaptief bleek te zijn en dit wordt het meeste toegepast binnen de 
typologie te snel/ te ver gaan. De hypothese wordt ondersteund dat bepaalde 
copingstrategieën meer voorkomen bij bepaalde typologieën van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. 

7.4.2 Discussie 

Bij het vergelijken met de literatuur (de Graaf et al., 2012; Timmerman, 2005) kunnen 
er drie kanttekeningen worden geplaatst, waar rekening mee gehouden moet worden 
bij het interpreteren van de resultaten. Ten eerste maakten De Graaf et al. (2012) en 
Timmerman (2005) een verdeling naar geslacht. In deze studie hadden drie jongens 
seksueel grensoverschrijdende ervaringen en dat beperkte de vergelijking met de 
literatuur. Ten tweede bestond de steekproef van De Graaf et al. (2012) uit 7.841 
deelnemers (leeftijd 12-25 jaar), van Timmerman (2005) uit 2.808 middelbare 
scholieren (leeftijd 14 of 15 jaar), terwijl de steekproef in de huidige dagboekstudie 
uit 248 deelnemers (leeftijd 12-25 jaar) bestond. Bij het interpreteren van de 
percentages moet er rekening gehouden worden met het verschil in 
steekproefomvang. In de dagboekstudie kan één extra deelnemer zorgen voor een 
grotere percentuele stijging dan één deelnemer extra in de studie van De Graaf en 
collega’s. Daarom moeten de absolute aantallen ook bekeken worden. Ten derde werd 
in de studie van De Graaf gevraagd aan de jongeren of ze ooit seksueel 
grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt, Timmerman (2005) in de afgelopen 
12 maanden, terwijl in de huidige dagboekstudie gevraagd werd of ze dit in de 
(invul)week hebben meegemaakt. Over een langer tijdsbestek kunnen meer seksueel 
grensoverschrijdende ervaringen naar voren komen.  
 
Verschillen in de risicofactoren gerelateerd aan de persoonlijke achtergrond 
kenmerken zijn te verklaren door de onevenredige verdeling van de 
achtergrondkenmerken in de dagboekstudie, terwijl De Graaf et al. (2012) door het 
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toepassen van een wegingsfactor een evenwichtige steekproef gebruikten wat betreft 
de achtergrondkenmerken. In de dagboekstudie waren de meeste deelnemers hoog 
opgeleid en daardoor was, in vergelijking met De Graaf et al. (2012), de kans groter 
dat er seksueel grensoverschrijdend gedrag werd gevonden onder hoogopgeleiden. In 
de studie van De Graaf (2012) werd vooral grensoverschrijdend gedrag gevonden 
onder laagopgeleiden. Dezelfde verklaring geldt voor de migratiestaat. In de 
dagboekstudie kwamen bijna geen allochtonen voor en werd er alleen seksueel 
grensoverschrijdend gedrag gevonden onder autochtonen. 
 
Verschillen in de contextuele risicofactoren zijn deels te verklaren doordat de 
resultaten wat betreft de context met elkaar kunnen samenhangen, bijvoorbeeld 
fysieke handelingen op eenzame plaatsen en verbaal seksueel grensoverschrijdend 
gedrag in het bijzijn van anderen. Zo zijn de gevonden locaties waar seksueel 
grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt in deze dagboekstudie niet in lijn met 
Timmerman (2005), die vooral vond dat het in de klas gebeurde. Dit kan verklaard 
worden, doordat bij Timmerman de verbale vorm van seksueel grensoverschrijdend 
prominent was, hetgeen in de klas kan plaatsvinden. In de huidige dagboekstudie was 
de fysieke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag prominent en waren de 
locaties minder openbaar (bijvoorbeeld thuis). In deze studie is geen significant 
verband gevonden tussen vorm en locatie wellicht door de kleine steekproef. In de 
studie van Timmerman (2005) met een grotere steekproef is dit verband niet getoetst. 
In vervolgonderzoek is het zinvol om dergelijke verbanden te bestuderen. Een andere 
verklaring voor het vinden van andere contextuele risicofactoren kan het verschil zijn 
in de vraagstelling. In de dagboeken met vooral open vragen, noemden de jongeren 
bijvoorbeeld de verbale toespelingen in de klas niet. Dit in tegenstelling tot 
Timmerman (2005), waarbij er gesloten vragen zijn gesteld. Wellicht vinden de 
jongeren een verbale toespeling niet belangrijk genoeg om dit aan te kaarten bij een 
open vraag, maar noemen dit alleen als er een gerichte gesloten vraag wordt gesteld. 
Ook kwam in de dagboekstudie alcoholgebruik niet overtuigend als risicofactor naar 
voren, maar in de literatuur wel (De Graaf et al, 2012). Dit heeft wellicht opnieuw te 
maken met het verschil in de gesloten vraagstelling in de literatuur en de 
voornamelijk open vraagstelling in de dagboekdata. Het is denkbaar dat jongeren wel 
alcohol gebruikt hebben op het moment van de grensoverschrijding, maar dit niet 
noemen in de dagboeken. Wanneer er gericht naar gevraagd zou zijn, zou dit 
misschien wel genoemd zijn.  
 
In de huidige dagboekstudie zijn er genuanceerdere typologieën gevonden dan in De 
Graaf et al. (2012). Dit is eveneens te verklaren door de meer open vraagstelling in 
deze studie, waarmee valide informatie kan worden verkregen. In deze studie zijn de 
antwoorden niet volledig gestuurd door de onderzoeker, zoals in een 
vragenlijstonderzoek met gesloten vragen (zie De Graaf et al., 2012, Timmerman, 
2005). De Graaf et al. (2012) noemden categorieën (grensoverschrijding bij de eerste 
geslachtsgemeenschap, spijt na seks, ooit ongewilde seksuele handelingen 
meegemaakt, ooit pressie ondervonden of zelf toegepast), waaronder de typologieën 
uit deze dagboekstudie kunnen vallen.  
 
In tegenstelling tot de literatuur (zie Boelhouwer, 2013), kwam in deze dagboekstudie 
externaliseren als copingstrategie niet voor, terwijl internaliseren het meeste 
voorkwam. Het kan zijn dat externaliseren bij seksueel grensoverschrijdend gedrag 
minder voorkomt dan in andere stressvolle situaties en internaliseren juist meer. Een 
andere verklaring kan zijn dat er vooral meisjes in de steekproef zaten en slechts drie 
jongens. Van meisjes is bekend dat ze geneigd zijn tot internaliseren, terwijl jongens 
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eerder externaliseren (zie Carr, 2006; Van Lieshout, 2009).  
 
De bevindingen van deze dagboekstudie moeten in het licht worden gezien van 
verschillende beperkingen. Ten eerste kan er sprake zijn van een bias, waarbij 
jongeren die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt niet meedoen 
aan een studie over seksualiteit, omdat dit te confronterend is. Het kan ook zijn dat ze 
wel meedoen, maar als het te emotioneel wordt dat ze het niet rapporteren of het wel 
rapporteren, maar vervolgens niet meer meedoen. In deze studie hadden twee meisjes 
seksueel misbruik beschreven, waarvan één meisje niet meer meedeed en de ander 
had wel ingelogd, maar niks meer ingevuld. De oorzaak van deze missende waarden is 
onbekend, maar het is voorstelbaar dat er sprake is van missende waarden not at 
random (MNAR; De Leeuw, Hox, & Huisman, 2003; Stevens, 2009). Ten tweede is de 
externe validiteit beperkt, aangezien de steekproef niet representatief is voor de 
populatie jongeren in Nederland, omdat er vooral jongeren hebben deelgenomen uit 
Noord-Nederland. Bovendien zijn de achtergrondkenmerken (geslacht, leeftijd, 
opleidingsniveau) onevenredig verdeeld over de steekproef. Ten derde worden de 
dagboeken over het algemeen retrospectief ingevuld en kan deze invulling gekleurd 
zijn door nieuwe gebeurtenissen, gedachten, emoties of door de kennis die de 
deelnemer dan heeft. In Box 7.1 beschreef het meisje dat ze seksueel misbruikt was en 
dat ze pas later besefte dat het een ernstige situatie was. In haar dagboekbeschrijving 
is de discrepantie op te merken dat ze enerzijds zegt ‘de penis was voor mij niets 
beschamends’ en anderzijds dat ze ‘zo snel mogelijk naar huis wilde’. Bovendien gaf ze 
geen positieve emoties weer op het moment van de gebeurtenis. Het is de vraag of dit 
gekleurd is door de kennis die ze nu heeft (‘seksueel misbruik is ernstig’) of dat het 
werkelijk zo was. Ten vierde is er bij dagboekstudies geen mogelijkheid tot 
doorvragen, zoals bij interviews wel mogelijk is (Dalenberg, Kunnen & Van Geert, 
2012). Dit bleek een beperking bij één van de dagboekbeschrijvingen, waarbij de 
codeurs twijfelden of er sprake was van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het 
betrof een meisje dat bang was toen een man heel dicht bij haar kwam staan en haar 
om geld vroeg. Ze kan zich seksueel geïntimideerd hebben gevoeld, maar evengoed 
bang zijn voor een beroving. Als er een mogelijkheid was geweest om door te vragen, 
zoals bij een interview, was dit duidelijk geworden. Anderzijds is het nadeel van een 
interview dat de antwoorden dan meer gestuurd worden door de interviewer dan in 
de dagboekbeschrijvingen. Een beter alternatief is om met een scenario de deelnemer 
terug te laten gaan naar ‘die ene nare gebeurtenis’ om meer gedetailleerde informatie 
te verkrijgen. Een andere beperking van een dagboekstudie is de tijdsinvestering die 
nodig is om een codeerboek te ontwikkelen en vervolgens te valideren (Vinten, 1995).  
 
Ondanks de beperkingen wordt met dit onderzoek een aanvulling geboden op de 
literatuur. Ten eerste worden de persoonlijke achtergrondkenmerken als risicofactor 
deels gerepliceerd en komen er inhoudelijk andere contextuele risicofactoren naar 
voren (locatie, vorm, aanwezigheid anderen). Ten tweede zijn de typologieën nieuw 
en wordt daarbinnen het daderschap onderkend. Deze studie was gebaseerd op de 
Complex Dynamisch Systeemtheorie (zie Steenbeek & Van Geert, 2005, 2007; Kunnen, 
2012; Kunnen & Van Geert, 2012; Van Geert, 1994, 2003b) en heeft inzicht geboden in 
hoe seksueel grensoverschrijdend gedrag tot stand komt binnen de dagelijkse context 
(bijvoorbeeld dat een spel geleidelijk kan overgaan in een ernstige vorm van 
grensoverschrijding of het flirtgedrag op een avond). Er is dan ook niet alleen gekeken 
naar wat seksueel grensoverschrijdend is, maar hoe gedrag, gedachten en emoties met 
elkaar interacteren bij seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ten derde is er inzicht 
verkregen in de (adaptieve) copingstijl van de jongeren binnen elke typologie. De 
Graaf et al. (2012) hebben gevraagd aan de jongeren in hoeverre ze verwachten 
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weerbaar te kunnen zijn. In deze studie is gekeken in hoeverre ze weerbaar zijn en of 
dit al dan niet adaptief is. Bovendien zijn de copingstijlen, zoals gebruikt in de huidige 
dagboekstudie, ontleend aan de literatuur (zie Boelhouwer, 2013; Sarafino, 2002). Op 
grond van systematische codering van de dagboekdata is de benaming aangepast van 
de copingstrategieën, omdat dit beter paste bij de seksueel grensoverschrijdende 
ervaringen.  
 
Deze studie is een eerste stap, die nodig is voor het ontwikkelen van een 
preventiemodel. Om dit te kunnen ontwikkelen is er meer onderzoek nodig. Dit zal ten 
eerste nodig zijn naar de weerbaarheid van de jongeren. Dit onderzoek gaf informatie 
over welke copingstrategieën toegepast worden bij seksueel grensoverschrijdend 
gedrag in de dagelijkse context, maar onduidelijk is of jongeren adaptieve coping 
toepassen in andere contexten. 
 
Uit de analyse van de copingstijlen bleek dat twee deelnemers verschillende 
copingstijlen gebruikten in verschillende contexten en drie deelnemers veranderden 
niet van copingstijl in een andere context, maar hier kan niet uit opgemaakt worden of 
jongeren in staat zijn om de copingstijl aan te passen aan de situatie of dat ze een 
persoonlijke copingstijl hebben en die ongeacht de context inzetten. Onderzoek zal 
zich moeten richten of jongeren in een andere context adaptieve coping laten zien. Dat 
kan betekenen dat ze wel in staat zijn tot adaptieve coping, maar dat ze dit wellicht 
niet consequent toepassen bij seksueel grensoverschrijdende ervaringen. Als ze in de 
andere situaties ook geen adaptieve copinggedragingen laten zien, zullen de jongeren 
moeten leren om adaptief te reageren in stressvolle (seksueel grensoverschrijdende) 
situaties. Ten tweede zorgen emoties voor een snelle beoordeling van de situatie en 
dat een individu vervolgens reageert (zie Barrett, 2004; Frijda, 1996; Lazarus, 1991). 
Er is meer onderzoek nodig naar de emotiepatronen over de tijd en in hoeverre dit 
gerelateerd is aan seksueel grensoverschrijdend gedrag en de weerbaarheid. Zimmer-
Gembeck, Skinner, Morris, & Thomas (2012) lieten zien dat zowel de intensiteit als de 
aard van de emotie van invloed is op de toegepaste copingstrategie. Jongeren met 
intense emoties (bijvoorbeeld een hoge mate van woede, angst en verdriet) 
gebruikten meer copingstrategieën, terwijl bij een gematigde emotionele intensiteit 
werden er meer actieve vormen van coping toegepast in plaats van passieve vormen. 
Zo was boosheid gerelateerd aan de actieve coping door er tegenin te gaan. Het 
zoeken van steun of er juist tegenin gaan kwam vooral voor bij stress in de omgang 
met leeftijdsgenoten (Zimmer-Gembeck et al., 2012). In de huidige dagboekstudie viel 
op dat seksueel grensoverschrijdend gedrag niet gepaard ging met unaniem negatieve 
emoties. Aangezien seksueel grensoverschrijdend gedrag gepaard kan gaan met 
intense en niet alleen negatieve emoties, zal er meer onderzoek moeten plaatsvinden 
naar de invloed van emoties op de seksuele weerbaarheid. Om het mechanisme van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag in kaart te brengen, zou het zinvol zijn om 
gedrag, gedachten en emoties en eventueel andere relevante ‘growers’ te modelleren, 
zoals gedaan is in de studie van Steenbeek en Van Geert (2005). Een dergelijk model 
geeft een beeld van het continue proces over de tijd en de relaties tussen verschillende 
variabelen en waarbij bovendien het iteratieve karakter en het non-linaire patroon 
gemodelleerd kan worden. Ten derde is meer onderzoek nodig naar het uitoefenen 
van seksueel grensoverschrijdend gedrag. In deze studie is beperkt inzicht verkregen 
in het daderschap, doordat er slechts drie deelnemers seksueel grensoverschrijdend 
gedrag uitoefenden. Er is geen inzicht verkregen in hoe de jongeren de ander 
manipuleren en evenmin waarom de jongeren voorbij gaan aan de grens van een 
ander. Om seksueel grensoverschrijdend gedrag te verminderen is meer inzicht in het 
‘daderschap’ noodzakelijk. Dit kan gedaan worden door middel van scenario’s, waarin 
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gevraagd wordt aan de jongere wat ze zouden doen wanneer ze heel graag iets willen 
wat de ander niet wil. Aan de hand van voorbeelden laat je als onderzoeker zien dat 
dit van alles mag zijn, bijvoorbeeld hand in hand door de school lopen of zoenen in het 
openbaar. Dan volgt de vraag: ‘Hoe krijg je de ander nu zover dat diegene doet wat jij 
wilt?’ Als de deelnemer dan de pressiemethoden beschrijft (bijvoorbeeld laten zien 
dat je baalt, overhalen) geeft dit inzicht in het seksueel grensoverschrijdende gedrag 
van de dader. Deze informatie is niet te verkrijgen met een vragenlijst en evenmin met 
de dagboeken van deze studie. Daaruit blijkt dat het onderzoek naar seksueel 
grensoverschrijdend gedrag een multi-method onderzoek moet zijn, waarbij de 
diverse methoden andere informatie opleveren (zie Gittelsohn et al., 2006; Sale, 
Lohfeld & Brazil, 2006). Door deze informatie te combineren, wordt inzichtelijk hoe 
seksueel grensoverschrijdend gedrag en de seksuele weerbaarheid van jongeren 
eruitziet in de dagelijkse context.  
 
Ondanks dat er meer onderzoek nodig is, is het huidig onderzoek een eerste stap naar 
de preventie van grensoverschrijdend gedrag onder jongeren. De typologieën komen 
uit de dagelijkse context van de jongeren, die herkenbaar zullen zijn voor de jongeren. 
De typologieën en de voorbeelden uit de dagboekstudie kunnen gebruikt worden 
binnen een preventief lesprogramma. Zo kunnen de typologieën handvatten bieden 
om seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken onder de jongeren 
zelf. Wellicht hebben ze het nog nooit bekeken vanuit het perspectief van de dader of 
het slachtoffer of dat het heel geleidelijk kan ontstaan. Juist in de voorbeelden die de 
jongeren zelf hebben beschreven, kunnen ze zich herkennen. 
 
De overheid wil zich richten op de seksuele gezondheid van jongeren. De huidige 
studie sluit hierbij aan en biedt aanknopingspunten voor vervolgonderzoek naar 
seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bovendien biedt het aanknopingspunten voor 
het ontwikkelen van preventieprogramma’s en effectstudies om deze 
preventieprogramma’s te toetsen.  
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Deel II. Conclusie seksualiteit over tijd in de dagelijkse context 

Jongeren moeten zich veilig voelen om te kunnen schrijven over een delicaat en 
persoonlijk onderwerp als seksualiteit. Aan die conditie lijkt, door middel van de 
digitale dagboeken, voldaan. Jongeren doen uitgebreid verslag over hun belevenissen 
op het gebied van de liefde, relaties, seks en verliefdheid. Er zijn geen aanwijzingen 
dat jongeren systematisch belangrijke aspecten zouden verzwijgen of verdoezelen. De 
dagboeken laten een schat aan persoonlijke gebeurtenissen en ervaringen zien, en er 
is geen reden om te veronderstellen dat deze niet authentiek zouden zijn. De 
dagboekreeksen van verschillende jongeren kunnen soms zeer sterk van elkaar 
verschillen, in termen van frequentie en de mate van detail. Tevens blijkt er op het 
punt van de inhoud en frequentie van dagboeken een verschil te bestaan tussen 
jongeren die zichzelf als vrijwilliger opgeven en jongeren die ‘gedwongen’ mee 
moeten doen en die de dagboeken invullen als onderdeel van een schoolse activiteit. 
Voor het invullen van de dagboeken als onderdeel van schoolse activiteiten is gekozen 
om op die manier voldoende allochtone deelnemers, met name in het MBO, te kunnen 
includeren. Jongeren moeten zich echt vrijwillig opgeven, willen ze voldoende 
gemotiveerd zijn en blijven om de dagboeken uitgebreid en regelmatig in te vullen. Dit 
brengt natuurlijk wel de mogelijkheid met zich mee dat hiermee een selecte groep 
deelnemers wordt gecreëerd.  
 
Een van de belangrijkste bevindingen van de dagboekstudie is dat de concrete 
seksuele ontwikkelingstrajecten van jongeren zeer variabel zijn (hoofdstuk 6). 
Jongeren wisselen relatief snel van relatiestaten, en zelfs binnen elke relatiestaat is er 
sprake van een hoge mate van intra-individuele variabiliteit (fluctuaties). Het aspect 
van fluctuaties en snelle wisselingen wordt daarmee een van de basiskenmerken van 
de manier waarop seksualiteit in de brede betekenis van het woord zich bij jongeren 
manifesteert en zich ontwikkelt. Waarschijnlijk is de dagboekmethode de enige 
manier om dit karakteristieke kenmerk op het spoor te komen. De wijze waarop bij 
vragenlijsten naar de ervaringen wordt gepeild leidt er naar alle waarschijnlijkheid 
toe dat de herinneringen op één of andere manier worden ingedikt en 
gegeneraliseerd. Zelfs vragenlijsten die verschillende keren, bijvoorbeeld met 
tussenpozen van drie maanden worden afgenomen (de inventarisatievragenlijst) zijn 
naar alle waarschijnlijkheid niet in staat om de seksuele ontwikkeling van een 
adolescent volledig in kaart te brengen, daar waar het gaat om de snelheid van de 
veranderingen en de wisselingen van week tot week. 
 
Een andere belangrijke conclusie die uit de dagboeken kan worden getrokken is 
consistent met de conclusie die we hebben getrokken uit de open antwoorden op de 
cross-sectionele vragenlijst. Jongeren rapporteren relatief weinig seksgerelateerde 
gebeurtenissen in de brede zin van het woord, zelfs wanneer daar expliciet naar 
gevraagd wordt. Dit sluit aan bij onze eerdere conclusie dat seksualiteit als dusdanig 
voor adolescenten geen op de voorgrond tredende concern is (zie hoofdstuk 2, sectie 
2.1.2 ‘belangen, doelen en middelen (‘tools’)). Seksualiteit vormt een onderdeel van 
hun relatief blijvende dan wel wisselende romantische of liefdesrelaties met anderen, 
en deze relaties kunnen worden beschouwd als een concern die een onderdeel vormt 
van een nog bredere concern, welke gericht is op relaties met anderen. Deze conclusie 
sluit goed aan bij de theorie van Deci en Ryan (2000), volgens welke de 
verbondenheids- of relationele concern één van de drie basisbelangen is die schuilt 
achter elke vorm van menselijk gedrag. Naast deze relationele concern onderscheiden 
zij ook de competentieconcern en de autonomieconcern. In de dagboeken zien we hoe 
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de relationele concern duidelijk op de voorgrond treedt, met op de achtergrond de 
autonomie van de jongeren in de worsteling met relaties met anderen. 
 
De dataset van gecodeerde antwoorden gebaseerd op de dagboeken biedt nog talloze 
mogelijkheden om vragen over verschillende onderwerpen met betrekking tot 
seksualiteit en relaties in de dagelijkse context te beantwoorden.  
 
We kunnen dit illustreren aan de hand van hoofdstuk 7 waarin een analyse van de 
dagboeken met betrekking tot het probleem van grensoverschrijdend gedrag en 
weerbaarheid wordt gepresenteerd. We vonden vijf typologieën van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag: seksueel misbruik, interactie met een volwassene, 
meerdere partners, twijfel en toch doorgaan en te snel/te ver gaan. Dit aantal is groter 
dan wat gerapporteerd werd in De Graaf et al. (2012).  
 
Onze analyse bevatte ook een tijdsaspect (zie hoofdstuk 2, sectie 2.1.2 ‘gedragingen en 
interacties’, figuur 2.5 ‘Agent-model: transactionele iteratieve interacties) waarmee 
het proces dat leidt tot grensoverschrijdend gedrag in kaart kon worden gebracht. Zo 
bleek bij een meisje dat strippoker had gedaan (categorie te snel/ te ver gaan) dat 
seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen een interactie geleidelijk kan ontstaan. 
Het kan soms onschuldig beginnen (hier met een spelletje) en ernstig eindigen. Een 
slachtoffer kan er nadien nog lang last van hebben, zoals dit meisje dat niks meer 
durfde op seksueel gebied. Verder bleek dat onder de slachtoffers de emoties 
varieerden en niet uitsluitend negatief waren, zowel op het moment van de 
gebeurtenis als erna. Bovendien bleek dat per typologie de dader verschilde. Zo was 
het voornamelijk een volwassene of een familielid bij seksueel misbruik, maar vooral 
de leeftijdsgenoten en vrienden bij de andere typologieën.  
 
Aangezien de typologieën uit de dagelijkse context (zie hoofdstuk 2, sectie 2.1.2 
‘gedragingen en interacties’, figuur 2.5 ‘Agent-model: transactionele iteratieve 
interacties) van de jongeren komen, zullen deze voor de jongeren ook goed 
herkenbaar zijn. De typologieën en de voorbeelden uit de dagboekstudie kunnen 
gebruikt worden binnen een preventief lesprogramma. Dit programma kan tot doel 
hebben seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken onder de 
jongeren zelf, en ze de gelegenheid te bieden dit gedrag, op basis van reële 
voorbeelden, zowel vanuit het perspectief van de dader als vanuit het perspectief van 
het slachtoffer te bekijken. Door de nadruk te leggen op het proces dat aanleiding 
geeft tot grensoverschrijdend gedrag, kunnen jongeren dergelijke processen leren 
herkennen en dit gedrag leren vermijden. 
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In juni 2008 hebben de onderzoekers een subsidieaanvraag ingediend naar aanleiding 
van de subsidiecall: Programma Seksuele gezondheid van de jeugd in samenwerking 
met het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit. Deze aanvraag werd 
gehonoreerd en het onderzoek, gefinancierd door FWOS, startte in april 2009.  
 

Ter bevordering van een ‘gezonde’ seksuele ontwikkeling is er een wetenschappelijk 
raamwerk nodig dat onderliggende mechanismen bestudeert die ten grondslag liggen 
aan een gezonde seksuele ontwikkeling. Hierbij dienen niet alleen de zogenaamde 
distale oorzaken te worden onderzocht (zoals opvoedingsklimaat en sociaal 
economische status), maar moet de aandacht juist naar de proximale oorzaken gaan. 
Het zijn namelijk de proximale oorzaken, gebaseerd op concrete waargebeurde 
gebeurtenissen en ervaringen (in ‘real-time’), die van direct belang zijn voor praktijk- 
en gezondheidsinstellingen.  
 
Om te onderzoeken hoe seksueel gedrag zich binnen de dagelijkse context 
manifesteert, is procesonderzoek nodig. Een procesbenadering beschrijft wanneer en 
op welke manier jongeren elkaar beïnvloeden en geeft hiermee inzicht in individuele 
ontwikkelingspatronen. 
 
Het centrale onderzoeksdoel van deze rapportage is om zowel een theoretische als 
empirische bijdrage te leveren aan het (pre)seksuele ontwikkelingsproces van 
kinderen en adolescenten (9 tot en met 22 jaar), waarbij de nadruk ligt op de 
‘gezonde’ en (relatief) normale seksuele ontwikkeling in de brede zin van het woord. 
Kennis over het verloop van het ‘normale’ of ‘normatieve’ seksuele 
ontwikkelingsproces is belangrijk om vast te kunnen stellen wanneer er sprake is van 
een problematisch of risicovol ontwikkelingstraject en levert handvatten op om in te 
kunnen grijpen wanneer dat nodig is. 
 
In dit rapport is met behulp van twee studies het seksuele ontwikkelingsproces in 
kaart gebracht: een cross-sectionele vragenlijststudie (n=2022) en een longitudinale 
dagboekstudie (n=358) (zie hoofdstuk 3 voor een uitgebreide omschrijving van de 
deelnemers en de studies). De resultaten van de studies worden vergeleken met de 
resultaten van een ander grootschalig cross-sectioneel onderzoek: ‘Seks onder je 25ste’ 
(De Graaf, Meijer, Poelman en Vanwesenbeek, 2012).  
 

Het huidige onderzoek verschilt op zeven cruciale punten met eerder onderzoek naar 
de seksuele ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Ten eerste wordt er een 
bredere definitie van de seksuele ontwikkeling gehanteerd dan in de meeste 
onderzoeken gebruikelijk is. Onderzoek naar de seksule ontwikkeling focusen zich 
dikwijls de fysieke seksuele activiteiten en de bijhorende risicogedragingen. Wij leggen 
daarentegen een sterke nadruk op seksualiteit in de brede zin van het woord, dus als 
een verschijnsel dat ingekaderd is in het geheel van handelingen, belangen, emoties en 
motieven die kenmerkend zijn voor individuele jongeren. Ten tweede is er in het 
huidige onderzoek een theoretisch raamwerk geïntroduceerd dat diende als richtlijn 
bij het empirisch onderzoek: het Sexual Development Dynamic System model (SDDS-
model). Het SDDS-model omvat een beschrijvend raamwerk voor ontluikende 
seksualiteit, dat de seksuele ontwikkeling van kinderen en adolescenten, in de brede 
zin van het woord, omvat. Het model is gebaseerd op de theorie van complexe 
dynamische systemen en maakt gebruik van een dynamisch handelings model. De 
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theorie van complexe dynamische systemen maakt het mogelijk het 
ontwikkelingsproces van seksualiteit in kaart te brengen als een complex, veranderlijk 
en individueel proces. Ten derde is een expliciet op het individuele 
ontwikkelingstraject gericht beeld van seksuele ontwikkeling geschetst. Denkende 
vanuit bovenbeschreven raamwerk hebben we geprobeerd in dit onderzoek het 
individuele, handelings- en proceskarakter van seksuele ontwikkeling te 
benadrukken. Als vierde is de minimum leeftijd van de jongste deelnemers omlaag 
gebracht van 12 naar 9 jaar (in vergelijking met het onderzoek ‘Seks onder je 25ste’). 
Ten vijfde is de seksualiteit van de Nederlandse jeugd niet alleen in kaart gebracht 
met behulp van een eenmalige (cross-sectionele) vragenlijst, maar zijn er tevens 
jongeren, in de dagboekstudie, over een langere periode gevolgd. Een zesde 
onderscheidend kenmerk is dat dit onderzoek naast kwantitatief ook kwalitatief van 
aard was en de deelnemers naast naast multiple-choice vragen tevens open vragen 
kregen voorgelegd. Als zevende en laatste punt is er in het huidige onderzoek gebruik 
gemaakt van andere analysemethoden dan gebruikelijk in seksualiteitsonderzoek, 
zoals Loess-curves en de Monte Carlo-methode. De Loess-techniek is een grafische 
methode om een algemeen patroon in spreidingsdiagram te visualiseren door middel 
van een zogenaamde (best passende) geëgaliseerde curve, die de fluctuaties binnen 
het tijdsverloop kan weergeven. De Monte Carlo-methode is geschikt om relatief 
kleine groepen – vooral van belang voor het longitudinale onderzoeksgedeelte – te 
toetsen en kan rekening houden met de eigenaardigheden (zoals missende waarden) 
van een bepaalde dataset.  
 
In hoofdstuk 2 hebben we het theoretisch model dat ten grondslag ligt aan het 
onderzoek geïntroduceerd: het Sexual Development Dynamic Systems model (SDDS-
model). Het SDDS-model omvat een beschrijvend raamwerk voor ontluikende 
seksualiteit, dat de seksuele ontwikkeling van kinderen adolescenten, in de brede zin 
van het woord, omvat. Het model is gebaseerd op de theorie van complexe 
dynamische systemen en maakt gebruik van een dynamisch handelings model. 
Systemen systemen, en maakt gebruik van een dynamisch handelingsmodel.  
 
De resultaten werden onderverdeeld in twee delen. In deel 1 van de resultaten werd 
gekeken welke plek seksualiteit inneemt in het dagelijkse leven van de jongeren. In 
hoofdstuk vier werd ingegaan of onderwerpen met betrekking tot seksualiteit een 
grote rol spelen in vergelijking met bijvoorbeeld het hebben van vriendschappen of de 
dagelijkse beslommeringen van school? Verschilt de belangrijkheid van seksualiteit 
voor jongens en voor meisjes en verandert de interesse naar seksualiteit naarmate de 
adolescent ouder wordt? In hoofdstuk 5 worden de deelnemers van de cross-
sectionele vragenlijsten ingedeeld in zogenaamde ‘relatiestaten’. Hoeveel ervaring 
hebben de jongeren nu daadwerkelijk? En hoe beoordelen ze deze ervaring?  
 
Deel 2 van dit rapport omvat de resultaten van de dagboeken. De seksualiteit van de 
jongeren wordt bekeken over tijd. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op datgene wat de 
jongeren qua seksualiteit in de brede zin van het woord wekelijks bezighoudt. Daarbij 
is gekeken hoe de relatiestaten van de jongeren veranderen over tijd. In hoofdstuk 7 
wordt grensoverschrijdend gedrag uitgebreid beschreven. Komt grensoverschrijdend 
gedrag voor in de dagelijkse context? En op wat voor manier gaan jongeren hiermee 
om? 
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Deel 1. Conclusie seksualiteit in perspectief 

 
Berichten in de media geven vaak aanleiding tot het vermoeden dat jongeren veel met 
seksualiteit bezig zijn. Ook onderzoek richt zich regelmatig op onderwerpen die te 
maken hebben met seksualiteit van jongeren, vaak met een fysieke en negatieve 
invalshoek. Ouders zijn echter over het algemeen van mening dat hun kinderen op een 
andere manier en in mindere mate met seksualiteit bezig zijn dan in de media en 
onderzoek naar voren komt.  
 
Uit hoofdstuk 4 kunnen we uit de gesloten vragen opmaken dat al vanaf jonge leeftijd 
veel jongeren bezig zijn met onderwerpen zoals verliefdheid en verkering en dat een 
groot deel van hen al eens getongzoend heeft. De tijdseriële grafieken die we in dit 
onderzoek laten zien geven aan dat de frequenties waarmee onderwerpen als 
verliefdheid, verkering en fysieke aspecten van seksualiteit bij jongeren voorkomen 
vaak een S-vormig ontwikkelingsverloop laten zien, dat wil zeggen een proces waarbij, 
op verschillende leeftijden, sprake is van een versnelling in het aantal jongeren dat 
deze aspecten van seksualiteit beleeft. Globaal komen deze resultaten overeen met het 
onderzoek van De Graaf et al. (2012). Afgaande op deze percentages lijkt het erop dat 
jongeren inderdaad veel met seksualiteit bezig zijn.  
 
De open vraag ‘Wat is voor jou op dit moment heel belangrijk?’ (op het punt van 
seksualiteit en relaties) geeft echter een ander beeld. Slechts 17% van de jongeren 
geeft aan dat hun relatie belangrijk is, dat verliefdheid hen bezighoudt of dat liefde 
belangrijk is, en daarbij worden relatief weinig fysieke seksuele handelingen 
genoemd. Ook de antwoorden op de open vragen naar de fysieke seksuele 
ontwikkeling, zoals we die in hoofdstuk 5 hebben besproken, geven een 
genuanceerder, en in zekere zin minder extreem, beeld van op wat voor manier 
jongeren bezig zijn met seksualiteit. 
 
Wat opvalt is dat er een discrepantie is tussen de percentages die voortkomen uit de 
gesloten vragen en het aantal aan seksualiteit gerelateerde antwoorden uit de open 
vragen. Zo’n 90 procent van de jongeren is bijvoorbeeld verliefd geweest, maar slechts 
46 jongeren (2%) vermelden verliefdheid in de open vraag over wat voor hen 
belangrijk is op het moment dat deze vraag wordt gesteld (hoofdstuk 4). Hetzelfde 
geldt voor relaties: zo’n 70 procent geeft aan een relatie te hebben gehad maar 243 
van de 2024 jongeren (12%) vinden hun huidige relatie belangrijk genoeg om hiervan 
melding te maken bij de open vraag (hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5). Wat betreft fysieke 
handelingen blijven de antwoorden in de open vraag ook grotendeels uit, terwijl in De 
Graaf et al. (2012) naar voren komt dat jongeren met toenemende leeftijd steeds meer 
fysieke seksuele handelingen verrichten. Hoofdstuk 5 laat zien dat wanneer jongeren 
seksueel fysiek actief zijn dit op een kleinere schaal gebeurt dan eerder onderzoek 
doet vermoeden.  

 

Dat wil zeggen, aan de ene kant lijken onderwerpen die met seksualiteit te maken 
hebben belangrijk te zijn voor jongeren (dat leiden we af uit hun antwoorden op de 
gesloten vragen). Aan de andere kant blijkt dat, wanneer ze niet gestuurd worden in 
hun antwoordopties, de jongeren seksgerelateerde onderwerpen relatief weinig 
benoemen als zijnde van direct belang. Seksualiteit speelt dus waarschijnlijk een 
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kleinere rol in het dagelijks leven van jongeren dan vaak wordt aangenomen, zeker in 
vergelijking met andere belangrijke onderwerpen zoals personen (vrienden en 
familie) en dagbesteding (hobby’s en school). Het idee dat jongeren veel met 
seksualiteit bezig zijn moet dan ook in de context van hun totale handelen worden 
gezien, dat wil zeggen in de context van hun belangen en hun evaluaties van de mate 
waarin hun belangen in het dagelijkse leven worden gerealiseerd. De rol die 
seksualiteit speelt in het dagelijks leven van adolescenten neemt met de leeftijd 
duidelijk toe, maar die toename geldt evenzeer voor allerlei andere onderwerpen die 
jongeren belangrijk vinden. Daarnaast zijn het vooral de relationele en emotionele 
aspecten van seksualiteit die de jongeren bezig houden, en niet de fysieke handelingen 
op zich (zie hoofdstuk 2, sectie 2.1.2 emotionele en iteratieve evaluaties’, ‘gedragingen 
en interacties’ en ‘belangen, doelen en middelen (‘tools’). Hierin geven, naar onze 
mening, de media en veel tot nu toe gepubliceerd onderzoek een vertekend beeld. Het 
feit dat jongeren bezig zijn met relaties en verliefdheid pleit voor een brede definitie 
van seksualiteit en voor meer onderzoek naar de context waarin seksualiteit zich 
ontwikkelt. De achterliggende reden dat de seksueel fysieke component voor jongeren 
minder direct van belang lijkt dan de relationele en via actieve component zou wel 
eens kunnen liggen in het feit dat fysieke seksualiteit – althans in de West-Europese 
context – een cultureel en moreel geaccepteerd onderdeel van hun relaties met 
anderen is. Zij hoeven in die zin de fysiek-seksuele component van hun relaties met 
leeftijdsgenoten minder te bevechten dan in andere tijden of culturen het geval was of 
is. Door dit meer vanzelfsprekende karakter verliest de fysiek-seksuele component 
van hun relaties in zekere zin de urgentie die deze zou hebben als er sprake zou zijn 
van belemmeringen bij het realiseren van deze concern. 
 
De open antwoordmogelijkheid gaf veel meer verschillende soorten antwoorden dan 
de gesloten opties konden bieden. Ook was het aantal antwoorden erg scheef verdeeld 
over de opties. De open optie werd dan ook in een derde van de gevallen gebruikt. 
Daarom kan geconcludeerd worden dat de gesloten antwoordopties eigenlijk te 
sturend waren en geen goede afspiegeling van de werkelijke variatie vormden. Het 
gebruik van de open antwoordoptie gaf veel nieuwe informatie waardoor uiteindelijk 
een beter inzicht werd verkregen in de verschillende criteria die jongeren hanteren 
als ze het hebben over “verkering hebben”. Dit is iets wat in gedachten moet worden 
gehouden bij het interpreteren van de resultaten van de gesloten vragen. De 
antwoorden op de open vragen bieden nieuwe inzichten in de belevingswereld van de 
jongeren. Deze manier van vraagstelling is daarom, zeker bij exploratief onderzoek 
van grote waarde. Ons onderzoek heeft naar onze mening laten zien dat open 
antwoorden, zelfs bij een grote groep respondenten, goed systematisch te verwerken 
zijn en een rijkdom aan in principe verder toetsbare conclusies opleveren. 
 
Het lijkt er dus op dat de jongeren graag zelf willen vertellen wat ze denken en voelen. 
Hoewel de jongeren soms een gesloten antwoord optie kunnen aanklikken kiezen zij 
toch vaak voor de open variant waarbij zij hun verhaal kwijt kunnen (bijvoorbeeld: 
van alle jongeren beschreef 22% in de open antwoord optie dat het hebben verkering 
berust op ‘een afspraak’, terwijl dit antwoord in principe viel onder de derde gesloten 
antwoordcategorie). Dat deelnemers graag voor de open antwoord optie gaan werd 
ook gevonden in eerder onderzoek (Boelhouwer, 2013). Dit pleit wederom voor het 
gebruik van een open vraagstelling. Het kan het invullen van de vragenlijst prettiger 
maken voor de deelnemers en ze zullen zich meer betrokken voelen bij het invullen 
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waardoor de validiteit van de antwoorden verbetert. Jongeren denken mogelijk meer 
na over hun antwoord als ze deze zelf moeten verwoorden, en ze lijken zonder meer 
bereid extra moeite te doen om hun eigen antwoorden en meningen op te schrijven. 
Zeker wanneer jongeren voor een langere tijd gevolgd worden zou het gebruik van 
open vraagstelling kunnen voorkomen dat het invullen een automatisme wordt. De 
manier waarop de vragen gesteld worden heeft dus duidelijk effect op de responses 
van de deelnemers. 
 
Ons onderzoek geeft duidelijk aan dat de definities van seksgerelateerde 
onderwerpen verschuiven over de leeftijd. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de tijdelijke 
teruggang in het aantal jongeren dat zegt ooit eens een keer verliefd te zijn geweest, of 
een relatie te hebben gehad. Een dergelijke teruggang is alleen maar te verklaren als 
jongeren vanaf een bepaalde leeftijd andere, en waarschijnlijk realistischer, definities 
van verliefdheid en het hebben van een relatie gaan ontwikkelen, waarbij relaties en 
ervaringen die ze op jongere leeftijd als verliefdheid zouden hebben gekenschetst, niet 
langer meer onder deze categorieën worden gevat. Met deze betekenisverschuivingen 
dient uitdrukkelijk rekening te worden gehouden bij de interpretatie van 
onderzoeksresultaten. Onderzoek dat onvoldoende rekening houdt met de 
betekenisverschuiving van verschillende ‘seksuele’ termen loopt het risico te leiden 
tot een overschatting wat betreft de seksuele belangstelling en seksueel gedrag van 
jongeren. 
 
Het aantal jongeren per leeftijdscategorie was niet gelijk verdeeld. Zo waren er erg 
weinig deelnemers rond de 10 en rond de 22 jaar oud en waren er juist veel jongeren 
tussen 13 en 17 jaar. Dit kan een effect hebben gehad op de resultaten. Uitspraken 
over jongeren aan beide uitersten van de leeftijdsschaal zijn wellicht minder 
betrouwbaar. Met behulp van de Loess-transformatie is geprobeerd hiervoor te 
corrigeren. In alle grafieken is gebruik gemaakt van de Loess techniek om de data met 
behulp van een continue lijn die echter wel de plaatselijke pieken en dalen weergeeft. 
Met name tussen de leeftijd van ongeveer 14 en 17 komen dergelijke pieken en dalen 
vaak voor. Deze bevinding is consistent met het algemene beeld van de adolescentie 
als een turbulente tijd (Kroger, 2007). Tijdens de adolescentie verandert er veel voor 
jongeren. Niet alleen hun lichaam en brein ondergaan diverse groeispurts, maar ook 
de mentale processen en de omgeving veranderen. Denk bijvoorbeeld aan de transitie 
van basisschool naar middelbaar en vervolgens beroepsonderwijs. Niet alle jongeren 
doorlopen op hetzelfde moment dezelfde veranderingen en de verschillen die 
gevonden zijn in de resultaten kunnen het gevolg zijn van individuele verschillen in de 
timing van fysieke, sociale en educatieve processen tijdens de adolescentie. 
 
Samenvattend, als we onze resultaten bekijken vanuit een actie-of agent-perspectief 
blijkt dat seksualiteit slechts een van de vele belangen of concerns is die jongeren in 
een dagelijkse handelen proberen te realiseren. De seksualiteitsconcern is duidelijk 
ingebed in de bredere concern van relaties met anderen, meer specifiek 
leeftijdsgenoten. Dit is een voor jongeren zeer belangrijke concern, die verschillende 
vormen aanneemt, van relaties met klasgenoten over relaties met vrienden tot 
romantische of liefdesrelaties. De fysieke aspecten van dit laatste soort relaties lijken 
voor de grote meerderheid van de jongeren een vanzelfsprekend onderdeel van deze 
relaties te zijn en er is over de leeftijd sprake van een stapsgewijze intensivering van 
dit type relaties. Wat jongeren bezighoudt is eerder een ex dan seks.... 



 

272 

 

 

Deel II. Conclusie seksualiteit over tijd in de dagelijkse context 

Jongeren moeten zich veilig voelen om te kunnen schrijven over een delicaat en 
persoonlijk onderwerp als seksualiteit. Aan die conditie lijkt, door middel van de 
digitale dagboeken, voldaan. Jongeren doen uitgebreid verslag over hun belevenissen 
op het gebied van de liefde, relaties, seks en verliefdheid. Er zijn geen aanwijzingen 
dat jongeren systematisch belangrijke aspecten zouden verzwijgen of verdoezelen. De 
dagboeken laten een schat aan persoonlijke gebeurtenissen en ervaringen zien, en er 
is geen reden om te veronderstellen dat deze niet authentiek zouden zijn. De 
dagboekreeksen van verschillende jongeren kunnen soms zeer sterk van elkaar 
verschillen, in termen van frequentie en de mate van detail. Tevens blijkt er op het 
punt van de inhoud en frequentie van dagboeken een verschil te bestaan tussen 
jongeren die zichzelf als vrijwilliger opgeven en jongeren die ‘gedwongen’ mee 
moeten doen en die de dagboeken invullen als onderdeel van een schoolse activeit. 
Voor het invullen van de dagboeken als onderdeel van schoolse activiteiten is gekozen 
om op die manier voldoende allochtone deelnemers, met name in het MBO, te kunnen 
includeren. Jongeren moeten zich echt vrijwillig opgeven, willen ze voldoende 
gemotiveerd zijn en blijven om de dagboeken uitgebreid en regelmatig in te vullen. Dit 
brengt natuurlijk wel de mogelijkheid met zich mee dat hiermee een selecte groep 
deelnemers wordt gecreëerd.  
 
Een van de belangrijkste bevindingen van de dagboekstudie is dat de concrete 
seksuele ontwikkelingstrajecten van jongeren zeer variabel zijn. Jongeren wisselen 
relatief snel van relatiestaten, en zelfs binnen elke relatiestaat is er sprake van een 
hoge mate van intra-individuele variabiliteit (fluctuaties). Het aspect van fluctuaties 
en snelle wisselingen wordt daarmee een van de basiskenmerken van de manier 
waarop seksualiteit in de brede betekenis van het woord zich bij jongeren 
manifesteert en zich ontwikkelt. Waarschijnlijk is de dagboekmethode de enige 
manier om dit karakteristieke kenmerk op het spoor te komen. De wijze waarop bij 
vragenlijsten naar de ervaringen wordt gepeild leidt er naar alle waarschijnlijkheid 
toe dat de herinneringen op één of andere manier worden ingedikt en 
gegeneraliseerd. Zelfs vragenlijsten die verschillende keren, bijvoorbeeld met 
tussenpozen van drie maanden worden afgenomen (de inventarisatievragenlijst) zijn 
naar alle waarschijnlijkheid niet in staat om de seksuele ontwikkeling van een 
adolescent volledig in kaart te brengen, daar waar het gaat om de snelheid van de 
veranderingen en de wisselingen van week tot week. 
 
Een andere belangrijke conclusie die uit de dagboeken kan worden getrokken is 
consistent met de conclusie die we hebben getrokken uit de open antwoorden op de 
cross-sectionele vragenlijst. Jongeren rapporteren relatief weinig seksgerelateerde 
gebeurtenissen in de brede zin van het woord, zelfs wanneer daar expliciet naar 
gevraagd wordt. Dit sluit aan bij onze eerdere conclusie dat seksualiteit als dusdanig 
voor adolescenten geen op de voorgrond tredende concern is. Seksualiteit vormt een 
onderdeel van hun relatief blijvende dan wel wisselende romantische of 
liefdesrelaties met anderen, en deze relaties kunnen worden beschouwd als een 
concern die een onderdeel vormt van een nog bredere concern, welke gericht is op 
relaties met anderen. Deze conclusie sluit goed aan bij de theorie van Deci en Ryan 
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(2000) volgens welke de verbondenheids- of relationele concern één van de drie 
basisbelangen is die schuilt achter elke vorm van menselijk gedrag. Naast deze 
relationele concern onderscheiden zij ook de competentieconcern en de 
autonomieconcern. In de dagboeken zien we hoe de relationele concern duidelijk op 
de voorgrond treedt, met op de achtergrond de autonomie van de jongeren in de 
worsteling met relaties met anderen. 
 
De dataset van gecodeerde antwoorden gebaseerd op de dagboeken biedt nog talloze 
mogelijkheden om vragen over verschillende onderwerpen met betrekking tot 
seksualiteit en relaties in de dagelijkse context te beantwoorden.  
 
We kunnen dit illustreren aan de hand van Hoofdstuk 7 waarin een analyse van de 
dagboeken met betrekking tot het probleem van grensoverschrijdend gedrag en 
weerbaarheid wordt gepresenteerd. We vonden vijf typologieën van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag: seksueel misbruik, interactie met een volwassene, 
meerdere partners, twijfel en toch doorgaan en te snel/te ver gaan. Dit aantal is groter 
dan wat gerapporteerd werd in De Graaf et al. (2012). Onze analyse bevatte ook een 
tijdsaspect waarmee het proces dat leidt tot grensoverschrijdend gedrag in kaart kon 
worden gebracht. Zo bleek bij een meisje dat strippoker had gedaan (categorie te 
snel/ te ver gaan) dat seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen een interactie 
geleidelijk kan ontstaan. Het kan soms onschuldig beginnen (hier met een spelletje) en 
ernstig eindigen. Een slachtoffer kan er nadien nog lang last van hebben, zoals dit 
meisje dat niks meer durfde op seksueel gebied. Verder bleek dat onder de 
slachtoffers de emoties varieerden en niet uitsluitend negatief waren, zowel op het 
moment van de gebeurtenis als erna. Bovendien bleek dat per typologie de dader 
verschilde. Zo was het voornamelijk een volwassene of een familielid bij seksueel 
misbruik, maar vooral de leeftijdsgenoten en vrienden bij de andere typologieën.  
 
Aangezien de typologieën uit de dagelijkse context van de jongeren komen, zullen 
deze voor de jongeren ook goed herkenbaar zijn. De typologieën en de voorbeelden 
uit de dagboekstudie kunnen gebruikt worden binnen een preventief lesprogramma. 
Dit programma kan tot doel hebben seksueel grensoverschrijdend gedrag 
bespreekbaar te maken onder de jongeren zelf, en ze de gelegenheid te bieden dit 
gedrag, op basis van reële voorbeelden, zowel vanuit het perspectief van de dader als 
vanuit het perspectief van het slachtoffer te bekijken. Door de nadruk te leggen op het 
proces dat aanleiding geeft tot grensoverschrijdend gedrag, kunnen jongeren 
dergelijke processen leren herkennen en dit gedrag leren vermijden. 
 
Jongeren blijken vrij openhartig te zijn in wat ze aan de dagboeken toevertrouwen. 
Het bijhouden van een dagboek kost moeite, en die moeite staat niet altijd in 
verhouding tot wat de jongere aan baten verwacht door het invullen van de 
dagboeken. Desondanks hebben een relatief groot aantal jongeren een reeks 
dagboeken ingevuld die een goed beeld geven van wat jongeren bezighoudt op het 
punt van verliefdheid, liefde en seks. 
 
Over het algemeen zijn meisjes meer dan jongens geneigd om seksgerelateerde 
onderwerpen in de dagboeken aan te roeren. Dat verschil is echter niet bijzonder 
groot. Verder blijkt er bij jongeren onder de 17 nauwelijks enig leeftijdsverschil te zijn 
in de frequentie van seksgerelateerde dagboeken. Vanaf 17 echter, zien we dat andere 
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onderwerpen de seksgerelateerde onderwerpen enigszins gaan verdringen, met name 
onderwerpen op het punt van school en toekomstig beroep. Ook hier zijn de 
verschillen weliswaar niet toevallig, maar toch relatief klein. Jongeren van 
Nederlandse afkomst zijn geneigd om in hun dagboeken meer seksgerelateerde 
onderwerpen te noemen dan jongeren die niet van Nederlandse afkomst zijn, maar 
ook hier is het verschil klein. Datzelfde geldt voor geloof, jongeren die zeggen niet 
gelovig te zijn noemen ongeveer hetzelfde aantal seksgerelateerde onderwerpen in 
hun dagboeken als gelovige jongeren. Daarbij moet echter een duidelijke kanttekening 
worden gemaakt voor islamitische jongeren, met name degenen zeggen zeer gelovig te 
zijn. In hun dagboeken komen duidelijk minder seksgerelateerde onderwerpen voor 
dan in de dagboeken van jongeren die zichzelf christelijk en zeer gelovig noemen, of 
de dagboeken van jongeren die zeggen niet te geloven. Verder noem een 
hoogopgeleide jongeren meer seksgerelateerde onderwerpen dan lager opgeleide 
jongeren, maar ook hier zijn de verschillen klein. 
 
Een zeer opvallende bevinding is dat, hoewel de dagboeken uitdrukkelijk vragen naar 
wat de jongeren de afgelopen week heeft bezig gehouden op het gebied van 
verliefdheid, liefde en seks, twee derde van de dagboekonderwerpen niet 
seksgerelateerd zijn. Jongeren hadden er natuurlijk voor kunnen kiezen om in dat 
laatste geval niets in te vullen, maar deze andere dan seksgerelateerde onderwerpen 
houden hen klaarblijkelijk dermate bezig dat zij bereid zijn om hier uitgebreid kond 
van te doen. Van deze niet seksgerelateerde onderwerpen gaat ongeveer een derde 
over leeftijdsgenoten, en een derde over werk en school. Andere onderwerpen gaan 
over gezin en familie. Onderwerpen die ten aanzien van leeftijdsgenoten spelen zijn 
vriendschappen en de positieve en negatieve aspecten van de relaties met 
leeftijdsgenoten. In feite liggen deze aspecten in het directe verlengde van de aspecten 
die jongeren noemen in hun seksgerelateerde dagboeken. De betrokkenheid bij school 
en werk hangt samen met belangen (concerns; zie hoofdstuk 2 en ‘belangen, doelen en 
middelen (‘tools’)) ten aanzien van competentie en autonomie. Het autonomie-aspect 
speelt ook een belangrijke rol in de onderwerpen die deze jongeren noemen met 
betrekking tot hun relaties met het gezin. Daarbij gaat het vaak om ruzies en 
onenigheid die te maken hebben met de autonomiewens van de jongeren. 
Daartegenover staan echter evenveel meldingen die te maken hebben met de 
betrokkenheid die de jongeren voelen bij de overige leden van hun gezin en familie. 
 
Met behulp van de dagboeken hebben we geprobeerd om de dynamiek van de 
relatiestaten in kaart te brengen. We onderscheiden vier relatiestaten, namelijk niets 
(niet verliefd en geen relatie), verliefd, relatie en uit (Uit is de toestand die volgt op het 
beëindigen van een relatie). Met deze vier relatiestaten kan een complex geheel aan 
tijdseriele patronen worden verkregen, namelijk overgangen van de ene staat naar de 
andere, inclusief het gelijkblijven van de relatiestaat over de tijd (in feite is dat dan 
een overgang van de relatiestaat naar zichzelf). 
 
Over het algemeen blijken meisjes standvastiger te zijn in hun relatie staat dan 
jongens (het gaat hierbij uiteraard om de relatiestaten die afhankelijk zijn van de 
geneigdheid van meiden om hierover te communiceren). Bij meisjes is de duur van de 
trajecten, dat wil zeggen het aantal geschreven dagboeken, over het algemeen wat 
groter dan dat bij de jongens, welke wat meer dan de meisjes de neiging hebben om 
na één dagboek te stoppen. In hun gecommuniceerde relatiestaten blijken meisjes ook 
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sneller de overgang te maken van een uit-staat (een relatie is beëindigd) naar verliefd. 
En zeer opvallend kenmerk is trouwens de hoge mate van fluctuatie en veranderingen 
in de relatiestaten. Zelfs als de relatiestaat over de dagboeken heen gelijk blijft – 
bijvoorbeeld relatie of verliefd – is er sprake van opvallende wisselingen in de 
feitelijke inhoud van die relatiestaat en de bijbehorende emoties en ervaringen. Bij 
jongeren is het proces van liefde, verliefdheid en relaties een zeer variabel en 
fluctuerend proces, dat eerder neigt naar chaos dan naar orde (waarbij we die 
begrippen interpreteren in de context van complexe dynamische systemen). 
 
Reeksen van minstens 10 dagboeken, met daarbij een proportie van seksgerelateerde 
dagboeken van meer dan 50%, welke we bij in totaal 42 respondenten aantroffen, zijn 
gebruikt om een beeld te schetsen van de verschillende ontwikkelingstrajecten van 
relatiestaten. Hierbij konden drie typen worden onderscheiden, namelijk de niet 
variabele ontwikkelingstrajecten, de trajecten die een beetje variabel waren, en de 
variabele ontwikkelingstrajecten. Deze drie typen zijn qua aantallen redelijk verdeeld 
over de 42 reeksen waarvoor minstens 10 dagboeken beschikbaar waren. De niet 
variabele trajecten konden worden onderscheiden in verschillende deeltypen, 
afhankelijk van de stabiele relatiestaat binnen het niet variabele traject.  
 
Deze subtypen corresponderen met verschillende soorten ervaringen, emoties, 
belangen en handelingen die het seksuele ontwikkelingstraject – zoals het door de 
reeks dagboeken wordt weergegeven – kenmerken. Het predikaat ‘Niet variabel’ geeft 
aan dat de relatiestaat over het gehele gecommuniceerde traject gelijk blijft, maar 
impliceert beslist niet dat er sprake is van stabiliteit in handelingen, belangen of 
emoties. Jongeren blijken hierin in sterke mate over de tijd te variëren. Daarnaast 
blijkt uit het bestaan van deze verschillende subtypen dat er inderdaad grote 
verschillen bestaan tussen jongeren in de aard van de relatiestaat die ze voor een 
bepaalde periode innemen. 
 
Jongeren die vallen binnen de ‘beetje variabele’ of ‘variabele’ ontwikkelingstrajecten 
kenmerken zich door een opeenvolging van minstens twee relatiestaten, en dus door 
een opeenvolging van minstens twee subtypen van dergelijke relatiestaten, zoals 
boven beschreven. Zowel op het punt van relatiestaten, transities en de daarbij 
horende handelingen, belangen en emoties, blijken deze ontwikkelingstrajecten zeer 
variabel – zowel binnen respondenten als tussen respondenten – en complex. Dat wil 
zeggen, er is sprake van een complexe en fluctuerende verwevenheid van diverse 
soorten relaties met anderen, van emoties van verschillende aard, van diverse soorten 
belangen en concerns en van een complex geheel aan handelingen en opvattingen (zie 
hoofdstuk 1, sectie 1.1.2 voor een uitleg over de seksuele ontwikkeling als complex 
dynamisch systeem).  
 
Over homoseksuele relaties en gevoelens wordt in de dagboeken nauwelijks gerept. 
12 van de 358 jongeren geven aan zich ook wel eens tot leden van het andere geslacht 
seksueel aangetrokken te voelen, maar bij slechts twee meiden is er sprake van 
homoseksuele aantrekkingskracht (waarvan één in het kader van een consumptieve 
en juist niet relationele benadering van seksualiteit). 
 
De kern van vrijwel alle uitgebreide dagboeken is het persoonlijke verhaal van de 
deelnemer over de eigen liefdesrelatie met een ander persoon. Veel dagboeken gaan 
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over verliefdheid, en over de vraag hoe vanuit deze relatiestaat over te gaan naar het 
hebben van een gewenste relatie. In deze dagboekverhalen komen complexe emoties 
naar voren, inclusief twijfel en onzekerheid, maar ook de emotionele last van 
verliefdheid voorafgaand aan (of in de onzekerheid van) een daaropvolgende relatie. 
In een aantal dagboeken wordt ook gerept over mogelijke religieus geïnspireerde 
bezwaren tegen het hebben van seks buiten een relatie. Verreweg de meeste 
dagboeken schetsen een vrij klassiek relatiepatroon. Dat betreft in de eerste plaats de 
verschillende stappen in het proces die in de dagboeken worden beschreven: de 
dagboekschrijver is verliefd op iemand, probeert contact te leggen met het doel een 
relatie te krijgen, waarbij de fysieke componenten van dit proces vrijwel altijd heel 
duidelijk geordend zijn. Dagboekschrijvers schetsen een proces van contact maken via 
groeten of een gesprekje, daarna zoenen, daarna knuffelen, daarna seks met elkaar 
hebben in verschillende stappen van vingeren en ‘mondwerk’ zoals ze dat noemen tot 
penetratie. In de tweede plaats gaat het in vrijwel alle gevallen om heteroseksuele 
relaties met een leeftijdsgenoot, of althans een persoon binnen een relatief kleine 
leeftijdsrange. In één reeks dagboeken vinden we het verhaal van een jongen die 
gericht is op het hebben van seks, en daarbij als implicatie wisselende contacten, en 
die een vaste relatie ongewenst vindt (deelnemer 33 in hoofdstuk 6). Daarnaast 
vinden we een reeks dagboeken waarin een hevige verliefdheid op een ‘ongepaste’ 
partner – een leraar – wordt beschreven, inclusief het proces van contact zoeken. Ook 
in deze dagboeken staat het complexe proces van het verwerken en interpreteren van 
emoties, het contact zoeken, het keuzeprobleem, het praten met leeftijdsgenoten over 
de problematische kanten van de liefde, onzekerheid en ambiguïteit en de vraag naar 
hoe de relatie in fysieke seksuele handelingen uit te drukken centraal. 
 
De dataset van gecodeerde antwoorden gebaseerd op de dagboeken biedt nog talloze 
mogelijkheden om vragen over verschillende onderwerpen met betrekking tot 
seksualiteit en relaties in de dagelijkse context te beantwoorden.  

 

We hebben dit geïllustreerd aan de hand van hoofdstuk 7 waarin een analyse van de 
dagboeken met betrekking tot het probleem van grensoverschrijdend gedrag en 
weerbaarheid wordt gepresenteerd. Vijf typologieën van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag werden gevonden: seksueel misbruik, interactie met een 
volwassene, meerdere partners, twijfel en toch doorgaan en te snel/te ver gaan. Dit 
aantal is groter dan wat gerapporteerd werd in De Graaf et al. (2012). Onze analyse 
bevatte ook een tijdsaspect waarmee het proces dat leidt tot grensoverschrijdend 
gedrag in kaart kon worden gebracht. Verder bleek dat onder de slachtoffers de 
emoties varieerden en niet uitsluitend negatief waren, zowel op het moment van de 
gebeurtenis als erna. Bovendien bleek dat per typologie de dader verschilde.  
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Bijlage 1. Randomisatie leeftijden cross-sectionele vragenlijststudie 

Schoolniveau  Klas  Aantal   
 Basisschool 6 Leden groep 93 Gem lft groep 10,28 

     St dev groep 0,57 

  Leden 
gerandomiseerd 

5 Vast gem lft gerand 10,14 

    Stdev gerand 0,55 

 7/8 Leden groep 260 Gem lft groep 11,57 

      St dev groep 0,91 

  Leden 
gerandomiseerd 

65 Vast gem lft gerand 11,57 

    Stdev gerand 0,90 

VMBO_Groen 1 Leden groep 35 Gem lft groep 13,12 

    St dev groep 0,45 
  Leden 

gerandomiseerd 
2 Vast gem lft gerand 13,27 

    Stdev gerand 0,39 

VMBO 1 Leden groep 33 Gem lft groep 13,25 

     St dev groep 0,54 

  Leden 
gerandomiseerd 

9 Vast gem lft gerand 13,08 

    Stdev gerand 0,53 

VMBO_K 2 Leden groep 58 Gem lft groep 14,34 

     St dev groep 0,54 

  Leden 

gerandomiseerd 
27 Vast gem lft gerand 14,36 

    Stdev gerand 0,55 

VMBO_K 3 Leden groep 67 Gem lft groep 15,41 

     St dev groep 0,53 

  Leden 

gerandomiseerd 
6 Vast gem lft gerand 15,41 

    Stdev gerand 0,51 

VMBO 3 Leden groep 43 Gem lft groep 15,12 

     St dev groep 0,44 

  Leden 
gerandomiseerd 

2 Vast gem lft gerand 15,17 

    Stdev gerand 0,45 

VMBO_TL 3 Leden groep 113 Gem lft groep 15,30 

     St dev groep 0,69 

  Leden 

gerandomiseerd 
3 Vast gem lft gerand 15,45 

    Stdev gerand 0,69 

VMBO_B 4 Leden groep 23 Gem lft groep 16,16 

     St dev groep 0,54 

  Leden 

gerandomiseerd 
4 Vast gem lft gerand 16,16 

    Stdev gerand 0,56 

VMBO 4 Leden groep 42 Gem lft groep 16,33 

     St dev groep 0,50 

  Leden 
gerandomiseerd 

3 Vast gem lft gerand 16,25 

    Stdev gerand 0,52 
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VMBO_HAVO 1 Leden groep 22 Gem lft groep 13,22 

   
 

  St dev groep 0,48 

  Leden 
gerandomiseerd 

15 Vast gem lft gerand 13,17 

    Stdev gerand 0,48 

Heterogeen 2 Leden groep 44 Gem lft groep 14,28 

     St dev groep 0,39 

  Leden 

gerandomiseerd 
10 Vast gem lft gerand 14,23 

    Stdev gerand 0,39 

Gym 1 Leden groep 34 Gem lft groep 13,03 

     St dev groep 0,28 

  Leden 

gerandomiseerd 
27 Vast gem lft gerand 13,12 

    Stdev gerand 0,28 

Havo 2 Leden groep 74 Gem lft groep 14,21 

     St dev groep 0,52 

  Leden 
gerandomiseerd 

49 Vast gem lft gerand 14,23 

    Stdev gerand 0,54 

VWO + Gym 2 Leden groep 74 Gem lft groep 14,21 

     St dev groep 0,52 

  Leden 

gerandomiseerd 
65 Vast gem lft gerand 14,19 

    Stdev gerand 0,52 

VWO + Gym 3 Leden groep 63 Gem lft groep 15,09 

     St dev groep 0,52 
  Leden 

gerandomiseerd 
7 Vast gem lft gerand 15,19 

    Stdev gerand 0,52 

MBO2 1 Leden groep 254 Gem lft groep 17,94 

    St dev groep 1,42 

  Leden 

gerandomiseerd 
9 Vast gem lft gerand 17,65 

    Stdev gerand 1,53 

MBO 2 Leden groep 51 Gem lft groep 18,55 

     St dev groep 1,18 

  Leden 

gerandomiseerd 
2 Vast gem lft gerand 18,64 

    Stdev gerand 1,17 

HBO 3 Leden groep 5    

   1    gemiddelde 
van 5 

 Totaal     311     
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Bijlage 2. Aantal dagboeken per deelnemer 

Het aantal dagboeken dat de deelnemers invulden verschilde per individu. In 
totaal deden 376 deelnemers mee aan de dagboekstudie (zie voor de 
deelnemergegevens hoofdstuk 3, sectie 3.3.2). Deze jongeren hadden ten minste 
één keer óf de inventarisatievragenlijst ingevuld óf ten minste één 
dagboekvragenlijst. Van deze jongeren hadden 358 deelnemers zowel minstens 
één inventarisatievragenlijst als één dagboekvragenlijst ingevuld. Deze 
jongeren zijn meegenomen in de analyses (hoofdstuk 6). Van deze 358 
deelnemers staan in onderstaande tabel (tabel1) de persoonskenmerken. In 
tabel2 staat per deelnemer ingevuld hoeveel dagboeken deze persoon wanneer 
heeft ingevuld.  

Kenmerken deelnemers 
Per deelnemer zijn de volgende gegevens in kaart gebracht: 

 Geslacht 
  1 = Jongen 
  2 = Meisje 
 Leeftijd 
 Etniciteit 
  Beide ouders komen uit: 
   0 = Nederland  
   1 = Antillen 
   2 = Suriname  
   3 = Turkije  
   4 = Marokko 
   5 = Niet Westers land  
   6 = (Noord) Afrika 
   7 = Azië  
   8 = Westers land  
   9 = Zuid Amerika  
  Eén van beide ouders komt uit: 
   10 = Suriname  
   11 = Turkije 
   12 = Afrika  
   13 = Westers land 
 Opleiding 
  1 = Basisschool 
  2 = Gemengde middelbare school 
  3 = VMBO 
  4 = Havo 
  5 = VWO/ Gymnasium 
  6 = MBO 

7 = HBO/WO 
 Geloof 
  0 = niet gelovig 
  1.1 = Christelijk (geloof is een beetje belangrijk) 
  1.2 = Christelijk (geloof is een erg belangrijk) 
  2.1 = Islam (geloof is een beetje belangrijk) 
  2.2 = Islam (geloof is erg belangrijk) 
  3.1 = Boeddhisme (geloof is een beetje belangrijk) 
  3.2 = Boeddhisme (geloof is erg belangrijk) 
  4.1 = Hindoeïsme (geloof is een beetje belangrijk) 
  4.2 = Hindoeïsme (geloof is erg belangrijk) 
  5.1 = Anders (geloof is een beetje belangrijk) 
  5.2 = Anders (geloof is erg belangrijk)  
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 Homo en biseksuele jongeren  
  0 = niet homo of biseksueel 
  1 = valt vooral op meisjes 
  2 = valt alleen op meisjes 
  3 = valt op meisjes en op jongens 
  4 = valt vooral op jongens 
  5 = valt alleen op jongens 
 
 
Tabel 1. Persoonskenmerken dagboekdeelnemers 

Deelnemer Geslacht Leeftijd Opleiding Etniciteit Geloof Holebi 
1 2 15.19 4 0 1.2 0 
2 (hfst 6 dln 14) 1 15.47 5 0 1.1 0 
3 2 12.27 2 0 1.1 0 
4 1 15.21 4 0 1.1 0 
5 (hfst 6 dln 12) 2 13.89 3 0 1.2 0 
6 1 15.00 3 0 1.1 0 
7 2 12.01 5 0 1.2 0 
8 (hfst 6 dln 34) 2 16.07 5 0 1.2 0 
9 2 15.28 4 0 1.2 0 
10 (hfst 6 dln 37) 2 15.07 4 0 1.2 0 
11 1 15.25 5 0 1.1 0 
12 2 20.71 7 0 1.2 0 
13 1 19.47 6 0 1.1 0 
14 2 15.94 4 0 1.2 0 
15 (hfst 6 dln 39) 2 14.69 5 0 1.2 0 
16 2 15.63 3 0 1.1 0 
17 2 17.11 4 0 1.2 0 
18 1 14.05 3 0 1.1 0 
19 2 15.37 5 0 1.1 0 
20 1 14.83 4 0 1.2 0 
21 2 16.30 4 0 1.1 0 
22 2 13.77 4 0 1.1 0 
23 2 16.62 5 0 1.1 0 
24 2 14.67 3 0 1.1 0 
25 2 15.39 4 0 1.2 0 
26 1 16.78 4 0 1.1 0 
27 (hfst 6 dln 20) 2 15.93 4 0 1.2 0 
28 2 12.89 4 0 1.2 0 
29 2 15.42 4 0 MV MV 
30 2 16.61 5 0 1.2 0 
31 2 14.70 5 0 1.2 0 
32 (hfst 6 dln 13) 2 15.22 5 0 1.2 0 
33 (hfst 6 dln 21) 2 16.70 4 0 1.1 0 
34 2 15.77 3 0 1.2 0 
35 1 14.85 5 0 1.2 0 
36 1 18.11 6 0 1.2 0 
37 2 15.31 4 0 1.1 0 
38 1 13.48 5 0 1.1 0 
39 (hfst 6 dln 38) 2 14.14 3 0 1.2 0 
40 (hfst 6 dln 27) 1 15.50 5 0 1.2 0 
41 2 15.49 3 0 1.2 0 
42 (hfst 6 dln 42) 2 16.45 5 0 1.2 0 
43 1 20.07 7 0 1.2 0 
44 (hfst 6 dln 28) 2 12.50 5 0 1.2 0 
45 1 14.94 5 0 1.1 0 
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Tabel 1. Persoonskenmerken dagboekdeelnemers 
Deelnemer Geslacht Leeftijd Opleiding Etniciteit Geloof Holebi 
46 2 15.90 4 0 1.2 0 
47 1 13.82 3 0 1.1 0 
48 1 15.26 5 0 1.2 0 
49 (hfst 6 dln 24) 2 15.53 4 0 1.2 0 
50 1 15.97 4 0 1.1 0 
51 1 14.32 5 0 1.2 0 
52 2 16.15 3 0 1.2 0 
53 2 22.47 6 0 1.2 0 
54 2 16.36 4 0 1.2 1 
55 2 15.51 4 0 1.2 0 
56 2 14.61 4 0 1.2 0 
57 1 15.83 3 0 1.2 0 
58 2 16.03 4 0 1.2 0 
59 2 13.09 5 0 1.2 0 
60 2 15.51 3 0 1.1 0 
61 2 16.80 4 0 1.1 0 
62 2 15.49 4 0 1.2 0 
63 1 19.96 7 0 1.2 0 
64 (hfst 6 dln 36) 2 13.91 5 0 1.2 0 
65 2 15.55 3 0 1.1 0 
66 1 13.66 4 0 1.1 0 
67 2 12.46 3 0 1.2 0 
68 2 14.04 4 0 1.2 0 
69 2 15.75 5 0 1.2 0 
70 2 14.21 4 0 1.2 0 
71 (hfst 6 dln 40) 2 12.71 4 0 1.1 0 
72 2 14.98 4 0 1.2 0 
73 2 15.03 3 0 1.2 0 
74 2 15.16 3 0 1.1 0 
75 2 16.30 3 0 1.2 0 
76 1 13.16 4 0 1.2 0 
77 1 13.08 3 0 1.1 0 
78 1 16.15 3 0 1.1 0 
79 2 14.26 4 0 1.2 0 
80 1 12.41 5 0 1.1 0 
81 2 15.84 3 0 1.1 0 
82 1 12.26 5 0 1.2 0 
83 2 14.11 4 0 1.1 0 
84 2 15.46 3 0 1.1 0 
85 2 13.20 4 0 0 0 
86 (hfst 6 dln 30) 2 16.42 5 0 1.1 0 
87 1 13.66 3 0 0 0 
88 2 13.27 6 0 1.1 0 
89 2 11.10 1 0 1.1 0 
90 1 13.73 3 0 1.1 0 
91 2 13.79 5 0 1.2 0 
92 1 13.80 5 0 1.1 0 
93 1 16.41 6 0 1.1 0 
94 (hfst 6 dln 35) 2 14.53 5 0 0 0 
95 2 15.86 4 0 0 4 
96 2 13.12 4 0 1.2 0 
97 1 11.78 1 0 0 0 
98 2 11.14 1 0 0 0 
99 2 13.13 5 0 1.1 0 
100 2 12.34 2 0 0 0 
101 2 16.17 6 0 0 0 
102 2 16.40 6 0 1.1 0 
103 1 16.63 6 0 1.1 0 
104 1 14.87 3 0 1.1 0 
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Tabel 1. Persoonskenmerken dagboekdeelnemers 
Deelnemer Geslacht Leeftijd Opleiding Etniciteit Geloof Holebi 
105 2 16,19 3 0 0 0 
106 (hfst 6 dln 3) 1 14,09 5 0 0 0 
107 2 16,66 5 0 0 0 
108 2 17,96 5 0 0 0 
109 2 16,92 5 0 0 0 
110 1 17,33 5 0 0 0 
111 2 15.91 5 0 1.1 0 
112 2 19.07 7 0 5.1 4 
113 1 18.71 6 0 5.2 0 
114 1 19.38 6 0 0 0 
115 2 17.08 6 0 0 0 
116 1 17.61 6 0 0 0 
117 (hfst 6 dln 33) 1 18.02 6 0 0 0 
118 2 20.71 6 0 0 0 
119 2 20.31 6 0 0 0 
120 1 19.44 6 0 1.1 0 
121 2 17.90 6 0 2.1 0 
122 2 17.84 6 0 1.2 0 
123 2 15.98 3 0 0 0 
124 1 16.39 3 0 0 0 
125 1 16.04 3 0 1.2 0 
126 2 16.23 4 0 1.1 0 
127 2 MV MV MV MV MV 
128 2 15.36 MV MV MV MV 
129 (hfst 6 dln 32) 2 16.15 MV MV MV MV 
130 1 16.55 4 0 1.1 0 
131 2 14.80 5 0 1.1 0 
132 1 15.97 4 0 0 0 
133 2 15.00 3 0 0 0 
134 2 15.25 3 0 1.1 0 
135 2 15.20 4 0 0 0 
136 2 15.13 3 0 0 0 
137 2 14.49 3 0 1.2 0 
138 1 14.99 5 0 0 0 
139 1 15.01 3 0 0 0 
140 (hfst 6 dln 29) 2 14.37 5 0 1.2 0 
141 1 14.46 5 0 0 0 
142 2 14.70 4 0 0 0 
143 2 14.78 4 0 0 0 
144 1 11.50 1 0 0 0 
145 2 15.03 3 0 0 0 
146 1 15.00 3 0 1.2 0 
147 1 15.07 3 0 1.1 0 
148 2 14.81 3 0 1.1 0 
149 (hfst 6 dln 41) 1 14.80 5 0 0 0 
150 2 15.23 5 0 0 0 
151 1 13.34 MV MV MV MV 
152 1 13.34 4 0 0 0 
153 1 14.15 3 0 1.2 0 
154 2 14.18 2 0 1.1 0 
155 2 17.49 4 0 0 0 
156 1 14.00 5 0 1.1 0 
157 1 14.67 5 0 5.1 0 
158 2 15.16 5 0 1.1 0 
159 2 14.68 5 0 1.2 0 
160 2 18.20 5 0 1.1 0 
161 2 16.38 5 0 0 0 
162 1 15.27 5 0 0 0 
163 (hfst 6 dln 31) 2 15.31 4 0 1.1 0 
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Tabel 1. Persoonkenmerken dagboekdeelnemers 
Deelnemer Geslacht Leeftijd Opleiding Etniciteit Geloof Holebi 
164 1 14.86 4 0 0 0 
165 2 15.54 5 0 0 0 
166 1 15.25 5 0 0 0 
167 (hfst 6 dln 26) 2 17.46 5 0 0 0 
168 1 15.86 5 0 0 0 
169 (hfst 6 dln 8) 2 17.22 5 0 0 0 
170 1 17.46 5 0 0 0 
171 1 15.48 5 0 1.1 0 
172 2 15.34 5 0 0 0 
173 2 MV MV MV MV 4 
174 (hfst 6 dln 1) 2 14.48 5 0 0 0 
175 (hfst 6 dln 2) 2 18.26 7 0 0 0 
176 2 17.66 6 0 0 0 
177 (hfst 6 dln 5) 2 15.45 4 0 1.2 0 
178 2 14.12 4 0 1.1 0 
179 (hfst 6 dln 15) 2 15.47 3 0 3.1 0 
180 2 13.49 5 0 1.1 0 
181 2 12.68 5 0 0 0 
182 2 13.67 3 0 1.1 0 
183 2 13.63 5 0 1.1 0 
184 (hfst 6 dln 16) 2 15.02 3 0 0 0 
185 2 13.27 2 0 1.1 0 
186 (hfst 6 dln 4) 2 14.60 3 0 1.1 0 
187 1 14.95 6 0 1.1 0 
188 2 14.25 4 0 1.1 0 
189 2 12.90 2 0 5.1 0 
190 1 14.51 3 0 0 0 
191 2 15.69 3 0 0 0 
192 2 15.17 4 0 0 0 
193 2 12.87 2 0 1.1 0 
194 2 13.94 5 0 0 0 
195 2 14.68 4 0 1.1 0 
196 2 12.88 5 0 1.1 0 
197 2 13.25 4 0 0 0 
198 2 13.47 5 0 1.1 0 
199 1 14.04 3 0 0 0 
200 (hfst 6 dln 22) 2 15.50 3 0 1.1 0 
201 2 15.29 3 0 1.1 0 
202 2 14.58 3 0 1.1 0 
203 1 14.73 3 0 1.2 0 
204 1 15.02 3 0 1.1 0 
205 2 14.31 4 0 0 0 
206 2 15.61 3 0 0 0 
207 2 13.02 3 0 1.1 0 
208 2 15.96 3 0 0 0 
209 2 15.20 3 0 0 0 
210 2 18.42 7 0 1.1 0 
211 2 10.60 1 0 0 0 
212 2 19.19 6 0 0 0 
213 1 16.53 3 0 1.1 0 
214 2 15.73 3 0 1.2 0 
215 1 14.00 5 0 0 0 
216 2 19.88 7 0 0 0 
217 2 17.23 6 0 0 0 
218 1 13.92 6 0 0 0 
219 2 19.34 6 0 0 0 
220 2 21.29 6 0 0 0 
221 2 15.37 3 0 0 0 
222 2 15.37 3 0 0 0 
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Tabel 1. Persoonskenmerken dagboekdeelnemers 
Deelnemer Geslacht Leeftijd Opleiding Etniciteit Geloof Holebi 
223 2 18.76 7 0 0 0 
224 (hfst 6 dln 10) 2 21.86 7 0 0 0 
225 (hfst 6 dln 25) 1 12.28 4 0 0 0 
226 2 21.86 7 0 0 0 
227 1 15.55 4 0 1.1 0 
228 2 17.43 7 0 1.2 0 
229 (hfst 6 dln 6) 2 15.55 3 0 0 0 
230 (hfst 6 dln 18) 2 17.11 4 0 1.2 0 
231 (hfst 6 dln 9) 2 19.82 7 0 5.1 0 
232 2 22.66 7 0 0 0 
233 2 21.21 7 0 0 0 
234 (hfst 6 dln 11) 2 22.89 7 0 1.2 0 
235 2 23.90 7 0 5.1 0 
236 2 18.37 6 0 0 0 
237 2 17.26 6 0 0 0 
238 2 17.59 7 0 0 0 
239 (hfst 6 dln 23) 2 21.49 7 0 1.1 0 
240 2 16.34 3 0 0 0 
241 2 13.85 4 0 1.1 0 
242 2 13.73 2 0 1.1 0 
243 (hfst 6 dln 17) 2 12.95 4 0 1.1 0 
244 2 14.29 3 0 0 0 
245 2 15.41 3 0 0 0 
246 1 14.29 4 0 1.1 0 
247 2 MV MV MV MV MV 
248 1 13.67 4 0 0 0 
249 1 13.88 2 0 MV MV 
250 2 15.08 3 0 1.2 0 
251 2 15.73 4 0 1.1 0 
252 2 MV MV MV MV MV 
253 2 MV MV MV MV MV 
254 2 MV MV MV MV MV 
255 2 14.42 5 0 0 0 
256 1 13.85 4 0 0 0 
257 2 13.11 3 0 0 0 
258 2 14.03 4 0 1.1 MV 
259 1 MV MV MV MV MV 
260 (hfst 6 dln 19) 2 14.33 5 0 1.1 MV 
261 2 13.08 4 0 1.2 MV 
262 2 MV MV MV MV MV 
263 1 13.36 3 0 0 MV 
264 1 14.11 5 0 0 MV 
265 2 13.54 4 0 1.1 MV 
266 2 15.15 3 0 0 MV 
267 2 17.54 6 0 0 0 
268 2 18.70 6 1 0 0 
269 2 17.36 6 0 0 0 
270 2 17.56 6 12 2.1 0 
271 2 16.62 6 3 2.2 0 
272 2 17.23 6 5 1.1 0 
273 2 18.30 6 12 2.2 0 
274 2 16.88 6 12 2.2 0 
275 2 17.46 6 2 4.1 0 
276 2 16.45 6 0 0 0 
277 2 15.92 6 1 1.1 0 
278 1 16.44 6 5 1.1 0 
279 2 15.94 6 10 2.2 0 
280 2 17.40 6 4 2.2 0 
281 1 18.84 6 0 0 0 
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Tabel 1. Persoonskenmerken dagboekdeelnemers 
Deelnemer Geslacht Leeftijd Opleiding Etniciteit Geloof Holebi 
282 2 16.07 6 4 2.2 0 
283 2 18.56 6 3 2.2 0 
284 1 17.66 6 4 2.2 0 
285 1 20.47 6 1 1.2 0 
286 2 16.08 6 0 1.1 3 
287 1 22.21 6 1 1.2 0 
288 (hfst 6 dln 7) 1 17.28 6 1 1.1 1 
289 1 17.07 6 11 2.1 0 
290 2 16.31 6 8 1.1 0 
291 1 16.58 6 0 0 0 
292 1 16.77 6 2 1.2 0 
293 2 16.96 6 9 1.1 2 
294 1 16.07 6 0 0 0 
295 1 16.81 6 9 1.1 1 
296 2 17.40 6 10 1.1 0 
297 1 16.70 6 0 2.2 0 
298 2 16.39 6 10 0 0 
299 1 MV 6 4 2.2 0 
300 1 18.07 6 4 2.2 0 
301 1 18.08 6 2 2.2 1 
302 1 18.43 6 3 2.2 0 
303 1 16.65 6 3 2.2 0 
304 1 16.79 6 3 2.2 0 
305 1 17.14 6 0 0 0 
306 1 18.11 6 0 0 0 
307 1 16.84 6 0 1.1 0 
308 1 17.28 6 4 2.2 1 
309 1 17.23 6 0 0 0 
310 1 17.02 6 0 0 0 
311 1 17.62 6 2 4.1 0 
312 1 18.85 6 0 1.1 0 
313 1 19.24 6 3 2.2 0 
314 1 19.69 6 0 1.2 0 
315 1 17.85 6 0 0 0 
316 1 21.51 6 3 2.2 0 
317 1 19.82 6 0 0 0 
318 1 18.25 6 3 2.2 0 
319 1 17.72 6 7 0 0 
320 1 18.32 6 2 4.2 0 
321 1 18.09 6 0 1.1 0 
322 1 19.05 6 12 2.2 0 
323 1 18.02 6 0 0 0 
324 1 16.96 6 0 0 0 
325 1 19.27 6 0 0 0 
326 1 16.70 6 2 4.1 0 
327 2 16.18 6 2 4.1 0 
328 2 17.89 6 0 1.1 0 
329 1 17.82 6 0 0 0 
330 2 MV 1 MV MV MV 
331 1 17.97 6 0 1.1 0 
332 1 19.64 6 0 0 0 
333 1 17.37 6 0 0 0 
334 1 17.00 6 0 0 0 
335 1 16.63 6 0 0 0 
336 1 17.67 6 0 1.2 0 
337 2 17.52 6 3 2.2 0 
338 1 16.34 6 0 0 0 
339 1 18.72 6 0 0 0 
340 2 16.00 6 8 0 4 
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Tabel 1. Persoonskenmerken dagboekdeelnemers 
Deelnemer Geslacht Leeftijd Opleiding Etniciteit Geloof Holebi 
341 2 17.85 6 12 1.1 0 
342 2 17.02 6 0 0 0 
343 1 18.01 6 0 0 0 
344 2 17.59 6 3 2.2 0 
345 2 17.55 6 13 0 0 
346 2 16.36 6 4 2.2 0 
347 2 20.07 6 4 2.2 0 
348 1 16.68 6 0 0 0 
349 2 16.56 6 13 0 0 
350 1 18.67 6 4 2.2 0 
351 2 16.83 6 2 1.1 0 
352 2 11.03 1 3 2.2 0 
353 2 11.35 1 0 0 3 
354 1 11.08 1 12 1.1 0 
355 2 10.53 1 0 0 0 
356 2 10.82 1 0 0 0 
357 1 10.28 1 0 0 0 
358 1 10.87 1 5 2.2 0 

 
2 In onderstaande tabel staat per deelnemer wanneer en hoe vaak deze persoon 
heeft deelgenomen aan het dagboekenonderzoek. De deelnemers konden meedoen aan 
maximaal zes dagboekwaves. De deelnemers stroomden op verschillende tijdsstippen in. 
Globaal begonnen de waves in de volgende maanden: 
3  
4  Wave 1: begin dagboekperiode oktober/november 2011 
5  Wave 2: begin dagboekperiode februari 2012 
6  Wave 3: begin dagboekperiode mei/juni 2012 
7  Wave 4: begin dagboekperiode september/oktober/november 2012 
8  Wave 5: begin dagboekperiode januari/februari/maart 2013 
9  Wave 6: begin dagboekperiode mei/juni 2013 
10  
11 Een wave duurde zes weken. Hierna volgden er nog twee inhaalweken. Een 
dagboekwave bestond uit één inventarisatievragenlijst en vijf dagboeken. Echter, 
sommige deelnemers vulden meerdere dagboeken per week in óf deden  (terwijl ze de vijf 
dagboeken hadden ingevuld) alsnog mee aan de inhaalweken.  
12  
Tabel 2. Dagboeken per deelnemer (IV= inventarisatievragenlijst en DB= dagboeken) 

Deelnemer Wave 1 Wave 2 wave 3 wave 4 wave 5 wave 6 Totaal 

 
IV DB IV DB IV DB IV DB IV DB IV DB IV DB Totaal 

1 1 6 1 5 1 6 1 5 1 6 1 5 6 33 39 

2 (hfst 6 dln 14) 1 5 1 5 1 5 1 2 xx xx xx xx 4 17 21 

3 1 5 1 5 1 3 1 5 1 5 1 3 6 26 32 

4 1 5 1 4 1 6 1 4 1 5 1 2 6 26 32 

5 (hfst 6 dln 12) 1 5 1 5 1 4 1 5 1 5 1 4 6 28 34 

6 1 2 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 1 2 3 

7 1 7 1 6 1 5 1 1 xx xx xx xx 4 19 23 

8 (hfst 6 dln 34) 1 6 1 6 1 6 1 5 1 5 1 5 6 33 39 

9 1 5 1 1 xx xx xx xx 1 1 xx xx 3 7 10 

10 (hfst 6 dln 37) 1 4 1 2 1 3 1 3 1 5 1 1 6 18 24 
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Tabel 2. Dagboeken per deelnemer (IV= inventarisatievragenlijst en DB= dagboeken) 
Deelnemer Wave 1 Wave 2 wave 3 wave 4 wave 5 wave 6 Totaal 

 
IV DB IV DB IV DB IV DB IV DB IV DB IV DB Totaal 

11 1 5 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 1 5 6 
12 1 2 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 1 2 3 
13 1 1 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 1 1 2 
14 1 3 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 1 3 4 
15 (hfst 6 dln 39) 1 5 1 5 1 6 1 6 1 6 1 5 6 33 39 
16 1 5 1 4 1 2 1 5 1 3 1 3 6 22 28 
17 1 4 1 xx xx xx xx xx xx xx xx xx 2 4 6 
18 1 1 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 1 1 2 
19 1 5 1 4 1 xx 1 xx 1 4 1 2 6 15 21 
20 1 5 1 1 xx xx xx xx xx xx xx xx 2 6 8 
21 1 6 1 1 1 4 1 6 1 6 1 5 6 28 34 
22 1 5 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 1 5 6 
23 1 5 1 5 1 6 1 6 1 6 1 xx 6 28 34 
24 1 5 1 2 1 2 1 3 1 2 1 5 6 19 25 
25 1 3 1 xx 1 5 1 xx xx xx xx xx 4 8 12 
26 1 2 1 1 1 1 xx xx xx xx xx xx 3 4 7 
27 (hfst 6 dln 20) 1 5 1 6 1 3 1 2 1 3 1 1 6 20 26 
28 1 5 1 6 1 6 1 6 1 2 1 2 6 27 33 
29 1 2 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 1 2 3 
30 1 6 1 5 1 4 1 5 1 6 1 5 6 31 37 
31 1 6 1 5 1 5 1 4 1 5 1 1 6 26 32 
32 (hfst 6 dln 13) 1 6 1 6 1 5 1 5 1 5 1 5 6 32 38 
33 (hfst 6 dln 21) 1 6 1 5 1 5 1 2 1 4 1 4 6 26 32 
34 1 4 1 3 1 2 1 4 xx 2 1 1 5 16 21 
35 1 2 xx xx 1 1 xx xx xx xx xx xx 2 3 5 
36 1 4 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 1 4 5 
37 1 4 1 xx xx xx xx xx xx xx xx xx 2 4 6 
38 1 5 1 3 xx xx xx xx xx xx xx xx 2 8 10 
39 (hfst 6 dln 38) 1 6 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 6 15 21 
40 (hfst 6 dln 27) 1 5 1 5 1 5 1 3 1 4 1 1 6 23 29 
41 1 6 1 5 1 4 1 4 xx 2 xx xx 4 21 25 
42 (hfst 6 dln 42) 1 6 1 4 1 4 1 2 1 1 xx xx 5 17 22 
43 1 4 1 2 1 1 xx xx xx xx xx xx 3 7 10 
44 (hfst 6 dln 28) 1 5 1 5 1 5 1 6 1 6 1 5 6 32 38 
45 1 6 1 2 1 4 1 3 1 5 1 3 6 23 29 
46 1 2 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 1 2 3 
47 1 2 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 1 2 3 
48 1 5 1 5 1 2 1 4 1 5 1 1 6 22 28 
49 (hfst 6 dln 24) 1 6 1 4 1 xx 1 3 1 3 1 1 6 17 23 
50 1 5 1 3 1 3 xx xx xx xx xx xx 3 11 14 
51 1 4 1 5 1 4 1 2 1 2 1 2 6 19 25 
52 1 4 1 5 1 6 1 4 1 3 1 1 6 23 29 
53 1 6 1 5 1 1 1 2 xx 1 1 2 5 17 22 
54 1 3 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 1 3 4 
55 1 2 1 3 1 2 xx xx xx xx xx xx 3 7 10 
56 1 5 1 6 1 2 1 4 xx xx xx xx 4 17 21 
57 1 6 1 5 1 4 xx xx xx xx xx xx 3 15 18 
58 1 4 1 1 xx xx xx xx xx xx xx xx 2 5 7 
59 1 1 1 5 xx xx xx xx xx xx xx xx 2 6 8 
60 1 2 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 1 2 3 
61 1 4 1 5 1 6 1 5 1 5 1 4 6 29 35 
62 1 2 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 6 27 33 
63 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 3 6 28 34 
64 (hfst 6 dln 36) 1 6 1 6 1 6 1 5 1 5 1 5 6 33 39 
65 1 5 1 4 xx xx xx xx xx xx xx xx 2 9 11 
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Tabel 2. Dagboeken per deelnemer (IV= inventarisatievragenlijst en DB= dagboeken) 
Deelnemer Wave 1 Wave 2 wave 3 wave 4 wave 5 wave 6 Totaal 

 
IV DB IV DB IV DB IV DB IV DB IV DB IV DB Totaal 

66 1 1 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 1 1 2 
67 1 6 1 6 1 4 1 4 1 3 1 3 6 26 32 
68 1 4 1 5 1 5 1 5 xx 3 1 2 5 24 29 
69 1 4 1 6 1 6 1 6 1 6 1 4 6 32 38 
70 1 7 1 6 1 5 1 5 1 6 1 5 6 34 40 
71 (hfst 6 dln 40) 1 9 1 5 1 5 1 6 1 4 1 5 6 34 40 
72 1 6 1 5 1 5 1 6 1 4 1 4 6 30 36 
73 1 3 1 6 1 5 1 4 1 3 1 xx 6 21 27 
74 1 5 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 1 5 6 
75 1 7 1 4 1 6 1 3 1 3 1 3 6 26 32 
76 1 5 1 5 1 3 1 4 1 6 1 1 6 24 30 
77 1 5 1 6 1 6 1 5 1 5 1 2 6 29 35 
78 1 6 1 5 1 4 1 2 1 2 1 1 6 20 26 
79 1 5 1 6 1 4 1 4 1 5 1 2 6 26 32 
80 1 6 1 7 1 4 xx xx xx xx xx xx 3 17 20 
81 1 5 1 3 1 4 xx xx xx xx xx xx 3 12 15 
82 1 4 1 4 1 6 xx xx xx xx xx xx 3 14 17 
83 1 6 xx 5 1 5 xx xx xx xx xx xx 2 16 18 
84 1 5 1 1 1 xx 1 2 xx xx xx xx 4 8 12 
85 1 4 1 2 1 2 1 xx 1 2 1 2 6 12 18 
86 (hfst 6 dln 30) 1 6 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 6 31 37 
87 1 1 xx xx xx xx xx xx xx 6 1 5 2 12 14 
88 1 6 1 6 1 6 1 6 1 xx xx xx 5 24 29 
89 1 4 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 1 4 5 
90 1 3 1 3 1 2 xx xx xx xx xx xx 3 8 11 
91 1 1 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 1 1 2 
92 1 6 1 5 xx xx xx xx xx xx xx xx 2 11 13 
93 1 4 1 4 1 2 1 1 xx 1 1 2 5 14 19 
94 (hfst 6 dln 35) 1 5 1 6 1 4 1 5 1 5 1 3 6 28 34 
95 1 6 1 6 1 5 xx xx xx xx xx xx 3 17 20 
96 1 6 1 5 1 3 1 4 1 4 1 4 6 26 32 
97 1 4 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 1 4 5 
98 1 2 1 2 1 3 1 1 xx xx xx xx 4 8 12 
99 1 1 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 1 1 2 
100 1 3 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 6 11 17 
101 1 5 1 1 xx xx xx xx xx xx xx xx 2 6 8 
102 1 4 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 1 4 5 
103 1 5 1 xx xx xx 1 1 xx xx xx xx 3 6 9 
104 1 xx 1 1 xx xx xx xx xx xx 1 1 3 2 5 
105 1 2 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 1 2 3 
106 (hfst 6 dln 3) 1 5 1 3 1 2 1 5 1 1 1 2 6 18 24 
107 1 3 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 1 3 4 
108 1 2 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 1 2 3 
109 1 3 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 1 3 4 
110 1 3 1 2 1 2 1 1 1 xx xx xx 5 8 13 
111 1 2 1 2 xx xx xx xx xx xx xx xx 2 4 6 
112 1 2 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 1 2 3 
113 1 1 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 1 1 2 
114 1 3 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 1 3 4 
115 1 4 1 4 xx xx xx xx xx xx xx xx 2 8 10 
116 1 1 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 1 1 2 
117 (hfst 6 dln 33) 1 5 1 4 1 5 1 5 1 5 1 6 6 30 36 
118 1 3 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 1 3 4 
119 1 1 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 1 1 2 
120 1 5 xx 4 xx xx xx xx xx xx xx xx 1 9 10 
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Tabel 2. Dagboeken per deelnemer (IV= inventarisatievragenlijst en DB= dagboeken) 
Deelnemer Wave 1 Wave 2 wave 3 wave 4 wave 5 wave 6 Totaal 

 
IV DB IV DB IV DB IV DB IV DB IV DB IV DB Totaal 

121 1 1 xx xx 1 4 xx xx xx xx xx xx 2 5 7 
122 1 1 xx xx xx xx 1 1 xx xx xx xx 2 2 4 
123 1 5 1 xx 1 1 xx 1 xx xx xx xx 3 7 10 
124 1 6 1 4 1 5 1 5 1 5 1 5 6 30 36 
125 1 4 1 xx xx xx xx xx xx xx xx xx 2 4 6 
126 1 4 xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx 1 4 5 
127 xx 4 1 xx xx xx xx xx xx xx xx xx 1 4 5 
128 xx 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 5 30 35 
129 (hfst 6 dln 32) xx 1 1 6 1 5 1 3 xx xx 1 xx 4 15 19 
130 xx xx 1 2 1 5 1 3 1 5 1 4 5 19 24 
131 xx xx 1 5 1 3 1 1 xx xx xx xx 3 9 12 
132 xx xx 1 2 xx xx xx xx xx xx xx xx 1 2 3 
133 xx xx 1 5 1 5 1 6 1 3 1 4 5 23 28 
134 xx xx 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 5 25 30 
135 xx xx 1 5 xx 1 xx xx xx xx xx xx 1 6 7 
136 xx xx 1 5 1 6 1 5 xx 1 xx xx 3 17 20 
137 xx xx 1 5 1 5 1 5 1 3 1 5 5 23 28 
138 xx xx 1 3 xx xx xx xx xx xx xx xx 1 3 4 
139 xx xx 1 2 xx xx xx xx xx xx xx xx 1 2 3 
140 (hfst 6 dln 29) xx xx 1 3 1 5 1 5 1 3 1 2 5 18 23 
141 xx xx 1 2 xx xx xx xx xx xx xx xx 1 2 3 
142 xx xx 1 1 1 1 1 3 xx 1 1 xx 4 6 10 
143 xx xx 1 6 1 4 xx 2 xx xx xx xx 2 12 14 
144 xx xx 1 2 1 2 xx 3 1 4 1 1 4 12 16 
145 xx xx 1 5 1 5 1 5 1 6 1 2 5 23 28 
146 xx xx 1 1 xx xx xx xx xx xx xx xx 1 1 2 
147 xx xx 1 5 1 2 xx 1 1 xx 1 xx 4 8 12 
148 xx xx 1 3 xx xx xx xx xx xx xx xx 1 3 4 
149 (hfst 6 dln 41) xx xx 1 4 1 4 1 4 1 xx 1 2 5 14 19 
150 xx xx 1 5 1 xx 1 1 xx xx xx xx 3 6 9 
151 xx xx 1 2 1 1 xx 4 xx xx 1 xx 3 7 10 
152 xx xx 1 4 1 5 1 4 1 3 1 1 5 17 22 
153 xx xx 1 5 1 2 1 3 xx xx xx xx 3 10 13 
154 xx xx 1 3 1 xx xx xx xx xx xx xx 2 3 5 
155 xx xx 1 3 xx xx xx xx xx xx xx xx 1 3 4 
156 xx xx 1 6 1 6 1 6 1 6 1 3 5 27 32 
157 xx xx 1 4 xx xx xx xx xx xx xx xx 1 4 5 
158 xx xx 1 5 1 2 1 1 xx xx xx xx 3 8 11 
159 xx xx 1 5 1 3 1 3 1 3 1 2 5 16 21 
160 xx xx 1 5 1 6 1 6 1 6 1 4 5 27 32 
161 xx xx 1 5 1 6 1 6 1 6 1 4 5 27 32 
162 xx xx 1 5 1 1 xx xx xx xx xx xx 2 6 8 
163 (hfst 6 dln 31) xx xx 1 5 1 5 xx 3 1 3 1 3 4 19 23 
164 xx xx 1 5 1 5 1 3 xx xx 1 1 4 14 18 
165 xx xx 1 5 1 4 xx 4 1 4 1 3 4 20 24 
166 xx xx 1 5 xx xx xx xx xx xx xx xx 1 5 6 
167 (hfst 6 dln 26) xx xx 1 5 1 4 xx 1 xx 1 xx xx 2 11 13 
168 xx xx 1 1 1 xx xx xx xx xx xx xx 2 1 3 
169 (hfst 6 dln 8) xx xx 1 5 1 6 xx 5 1 6 xx 5 3 27 30 
170 xx xx 1 6 1 xx xx xx xx xx xx xx 2 6 8 
171 xx xx 1 4 xx xx xx xx xx xx xx xx 1 4 5 
172 xx xx 1 7 xx xx xx xx xx xx xx xx 1 7 8 
173 xx xx xx 2 1 4 1 3 1 5 xx xx 3 14 17 
174 (hfst 6 dln 1) xx xx xx xx 1 5 1 5 1 4 1 4 4 18 22 
175 (hfst 6 dln 5) xx xx xx xx 1 5 1 5 1 5 1 6 4 21 25 
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Tabel 2. Dagboeken per deelnemer (IV= inventarisatievragenlijst en DB= dagboeken) 
Deelnemer Wave 1 Wave 2 wave 3 wave 4 wave 5 wave 6 Totaal 

 
IV DB IV DB IV DB IV DB IV DB IV DB IV DB Totaal 

176 xx xx xx xx 1 5 1 2 xx xx xx xx 2 7 9 
177 (hfst 6 dln 5) xx xx xx xx 1 6 1 xx 1 2 1 xx 4 8 12 
178 xx xx xx xx 1 xx 1 1 xx xx xx xx 2 1 3 
179 (hfst 6 dln 15) xx xx xx xx 1 xx 1 5 1 5 1 7 4 17 21 
180 xx xx xx xx 1 xx 1 5 1 4 1 6 4 15 19 
181 xx xx xx xx 1 xx 1 8 1 5 1 9 4 22 26 
182 xx xx xx xx 1 xx 1 5 xx 1 1 5 3 11 14 
183 xx xx xx xx 1 xx 1 6 1 5 1 7 4 18 22 
184 (hfst 6 dln 16) xx xx xx xx 1 xx 1 4 1 5 1 4 4 13 17 
185 xx xx xx xx 1 xx 1 5 1 5 1 5 4 15 19 
186 (hfst 6 dln 4) xx xx xx xx 1 xx 1 5 1 5 1 5 4 15 19 
187 xx xx xx xx 1 xx xx xx xx xx 1 2 2 2 4 
188 xx xx xx xx 1 xx 1 5 1 5 1 4 4 14 18 
189 xx xx xx xx 1 xx 1 6 1 6 1 7 4 19 23 
190 xx xx xx xx 1 xx 1 3 1 5 1 2 4 10 14 
191 xx xx xx xx 1 xx 1 5 1 5 1 5 4 15 19 
192 xx xx xx xx 1 xx 1 5 1 4 1 2 4 11 15 
193 xx xx xx xx 1 xx 1 6 1 3 1 6 4 15 19 
194 xx xx xx xx 1 xx 1 5 1 3 1 2 4 10 14 
195 xx xx xx xx 1 xx 1 5 xx xx xx xx 2 5 7 
196 xx xx xx xx 1 xx 1 5 1 4 1 7 4 16 20 
197 xx xx xx xx 1 xx 1 5 1 4 1 6 4 15 19 
198 xx xx xx xx 1 xx 1 6 1 5 1 6 4 17 21 
199 xx xx xx xx 1 xx 1 5 1 4 1 5 4 14 18 
200 (hfst 6 dln 22) xx xx xx xx 1 xx 1 5 1 4 1 6 4 15 19 
201 xx xx xx xx 1 xx 1 5 1 5 1 5 4 15 19 
202 xx xx xx xx 1 xx 1 5 1 5 1 7 4 17 21 
203 xx xx xx xx 1 xx 1 4 1 xx xx xx 3 4 7 
204 xx xx xx xx 1 xx 1 4 xx xx xx xx 2 4 6 
205 xx xx xx xx 1 xx 1 1 xx xx xx xx 2 1 3 
206 xx xx xx xx 1 2 xx xx xx xx xx xx 1 2 3 
207 xx xx xx xx 1 4 1 2 1 2 xx xx 3 8 11 
208 xx xx xx xx 1 1 1 3 xx xx xx 1 2 5 7 
209 xx xx xx xx 1 3 1 2 1 1 xx xx 3 6 9 
210 xx xx xx xx xx xx 1 4 1 2 xx xx 2 6 8 
211 xx xx xx xx xx xx 1 4 xx xx xx xx 1 4 5 
212 xx xx xx xx xx xx 1 5 1 5 1 4 3 14 17 
213 xx xx xx xx xx xx 1 5 1 5 1 7 3 17 20 
214 xx xx xx xx xx xx 1 4 1 5 1 4 3 13 16 
215 xx xx xx xx xx xx 1 5 1 5 1 5 3 15 18 
216 xx xx xx xx xx xx 1 4 1 1 xx xx 2 5 7 
217 xx xx xx xx xx xx 1 1 xx xx xx xx 1 1 2 
218 xx xx xx xx xx xx 1 3 1 4 xx xx 2 7 9 
219 xx xx xx xx xx xx 1 3 1 3 xx xx 2 6 8 
220 xx xx xx xx xx xx 1 5 1 5 1 4 3 14 17 
221 xx xx xx xx xx xx 1 1 1 1 xx xx 2 2 4 
222 xx xx xx xx xx xx 1 xx xx 1 xx xx 1 1 2 
223 xx xx xx xx xx xx 1 5 1 3 xx xx 2 8 10 
224 (hfst 6 dln 10) xx xx xx xx xx xx 1 5 1 5 1 5 3 15 18 
225 (hfst 6 dln 25) xx xx xx xx xx xx 1 5 1 3 1 4 3 12 15 
226 xx xx xx xx xx xx 1 4 xx xx xx xx 1 4 5 
227 xx xx xx xx xx xx 1 6 xx xx xx xx 1 6 7 
228 xx xx xx xx xx xx 1 5 1 3 1 4 3 12 15 
229 (hfst 6 dln 6) xx xx xx xx xx xx 1 6 1 4 1 2 3 12 15 
230 (hfst 6 dln 18) xx xx xx xx xx xx 1 4 1 5 1 3 3 12 15 
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Tabel 2. Dagboeken per deelnemer (IV= inventarisatievragenlijst en DB= dagboeken) 
Deelnemer Wave 1 Wave 2 wave 3 wave 4 wave 5 wave 6 Totaal 

 
IV DB IV DB IV DB IV DB IV DB IV DB IV DB Totaal 

231 (hfst 6 dln 9) xx xx xx xx xx xx 1 4 1 4 1 3 3 11 14 
232 xx xx xx xx xx xx 1 5 1 4 1 5 3 14 17 
233 xx xx xx xx xx xx 1 4 xx xx xx xx 1 4 5 
234 (hfst 6 dln 11) xx xx xx xx xx xx 1 4 1 4 xx 6 2 14 16 
235 xx xx xx xx xx xx 1 2 xx xx xx xx 1 2 3 
236 xx xx xx xx xx xx 1 5 1 4 1 5 3 14 17 
237 xx xx xx xx xx xx 1 1 xx xx xx xx 1 1 2 
238 xx xx xx xx xx xx 1 5 1 5 1 5 3 15 18 
239 (hfst 6 dln 23) xx xx xx xx xx xx 1 5 1 2 xx xx 2 7 9 
240 xx xx xx xx xx xx 1 4 1 2 1 4 3 10 13 
241 xx xx xx xx xx xx 1 1 xx 2 xx xx 1 3 4 
242 xx xx xx xx xx xx 1 5 1 3 1 6 3 14 17 
243 (hfst 6 dln 17) xx xx xx xx xx xx 1 4 1 3 1 4 3 11 14 
244 xx xx xx xx xx xx 1 5 1 5 1 5 3 15 18 
245 xx xx xx xx xx xx 1 5 1 4 1 2 3 11 14 
246 xx xx xx xx xx xx 1 5 1 4 1 xx 3 9 12 
247 xx xx xx xx xx xx 1 5 1 5 1 3 3 13 16 
248 xx xx xx xx xx xx 1 5 xx xx xx xx 1 5 6 
249 xx xx xx xx xx xx 1 4 1 5 1 4 3 13 16 
250 xx xx xx xx xx xx 1 5 1 4 1 5 3 14 17 
251 xx xx xx xx xx xx 1 6 1 5 1 5 3 16 19 
252 xx xx xx xx xx xx xx 1 1 5 xx 2 1 8 9 
253 xx xx xx xx xx xx xx xx 1 2 xx 2 1 4 5 
254 xx xx xx xx xx xx xx 4 1 2 xx xx 1 6 7 
255 xx xx xx xx xx xx 1 3 1 3 1 1 3 7 10 
256 xx xx xx xx xx xx 1 1 1 4 1 3 3 8 11 
257 xx xx xx xx xx xx 1 5 1 6 1 1 3 12 15 
258 xx xx xx xx xx xx 1 1 1 2 xx xx 2 3 5 
259 xx xx xx xx xx xx xx 5 1 5 1 2 2 12 14 
260 (hfst 6 dln 19) xx xx xx xx xx xx 1 6 1 6 1 5 3 17 20 
261 xx xx xx xx xx xx 1 6 xx xx xx xx 1 6 7 
262 xx xx xx xx xx xx xx 2 1 2 xx xx 1 4 5 
263 xx xx xx xx xx xx 1 7 xx xx xx xx 1 7 8 
264 xx xx xx xx xx xx 1 xx 1 5 xx xx 2 5 7 
265 xx xx xx xx xx xx 1 1 xx xx xx xx 1 1 2 
266 xx xx xx xx xx xx 1 6 1 2 1 2 3 10 13 
267 xx xx xx xx xx xx 1 4 xx xx xx xx 1 4 5 
268 xx xx xx xx xx xx 1 1 xx xx xx xx 1 1 2 
269 xx xx xx xx xx xx 1 2 xx xx xx xx 1 2 3 
270 xx xx xx xx xx xx 1 2 xx xx xx xx 1 2 3 
271 xx xx xx xx xx xx 1 2 xx xx xx xx 1 2 3 
272 xx xx xx xx xx xx 1 3 xx xx xx xx 1 3 4 
273 xx xx xx xx xx xx 1 1 xx xx xx xx 1 1 2 
274 xx xx xx xx xx xx 1 3 xx xx xx xx 1 3 4 
275 xx xx xx xx xx xx 1 1 xx xx xx xx 1 1 2 
276 xx xx xx xx xx xx 1 1 xx xx xx xx 1 1 2 
277 xx xx xx xx xx xx 1 2 xx xx xx xx 1 2 3 
278 xx xx xx xx xx xx 1 2 xx xx xx xx 1 2 3 
279 xx xx xx xx xx xx 1 1 xx xx xx xx 1 1 2 
280 xx xx xx xx xx xx 1 4 xx xx xx xx 1 4 5 
281 xx xx xx xx xx xx 1 3 xx xx xx xx 1 3 4 
282 xx xx xx xx xx xx 1 2 xx xx xx xx 1 2 3 
283 xx xx xx xx xx xx 1 2 xx 1 xx xx 1 3 4 
284 xx xx xx xx xx xx 1 4 xx xx xx xx 1 4 5 
285 xx xx xx xx xx xx 1 2 xx xx xx xx 1 2 3 
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Tabel 2. Dagboeken per deelnemer (IV= inventarisatievragenlijst en DB= dagboeken) 
Deelnemer Wave 1 Wave 2 wave 3 wave 4 wave 5 wave 6 Totaal 

 
IV DB IV DB IV DB IV DB IV DB IV DB IV DB Totaal 

286 xx xx xx xx xx xx 1 4 1 2 xx 1 2 7 9 
287 xx xx xx xx xx xx 1 3 xx xx xx xx 1 3 4 
288 (hfst 6 dln 7) xx xx xx xx xx xx 1 4 1 3 1 4 3 11 14 
289 xx xx xx xx xx xx 1 1 xx xx xx xx 1 1 2 
290 xx xx xx xx xx xx 1 4 1 1 xx xx 2 5 7 
291 xx xx xx xx xx xx 1 1 xx xx xx xx 1 1 2 
292 xx xx xx xx xx xx 1 2 xx xx xx xx 1 2 3 
293 xx xx xx xx xx xx 1 4 1 3 1 1 3 8 11 
294 xx xx xx xx xx xx 1 3 xx xx 1 1 2 4 6 
295 xx xx xx xx xx xx 1 3 xx xx xx xx 1 3 4 
296 xx xx xx xx xx xx 1 2 xx xx xx xx 1 2 3 
297 xx xx xx xx xx xx 1 2 xx xx xx xx 1 2 3 
298 xx xx xx xx xx xx 1 4 1 5 1 3 3 12 15 
299 xx xx xx xx xx xx 1 2 xx xx xx xx 1 2 3 
300 xx xx xx xx xx xx 1 2 xx xx xx xx 1 2 3 
301 xx xx xx xx xx xx 1 3 1 3 xx xx 2 6 8 
302 xx xx xx xx xx xx 1 3 1 1 xx xx 2 4 6 
303 xx xx xx xx xx xx 1 3 xx xx xx xx 1 3 4 
304 xx xx xx xx xx xx 1 2 xx 4 1 4 2 10 12 
305 xx xx xx xx xx xx 1 3 xx xx xx xx 1 3 4 
306 xx xx xx xx xx xx 1 2 xx 1 xx xx 1 3 4 
307 xx xx xx xx xx xx 1 3 xx xx xx xx 1 3 4 
308 xx xx xx xx xx xx 1 2 xx xx xx xx 1 2 3 
309 xx xx xx xx xx xx 1 1 xx xx xx xx 1 1 2 
310 xx xx xx xx xx xx 1 3 xx xx xx xx 1 3 4 
311 xx xx xx xx xx xx 1 3 xx xx xx xx 1 3 4 
312 xx xx xx xx xx xx 1 3 xx xx xx xx 1 3 4 
313 xx xx xx xx xx xx 1 3 xx xx xx xx 1 3 4 
314 xx xx xx xx xx xx 1 4 1 3 xx xx 2 7 9 
315 xx xx xx xx xx xx 1 4 1 4 1 5 3 13 16 
316 xx xx xx xx xx xx 1 2 xx xx xx xx 1 2 3 
317 xx xx xx xx xx xx 1 1 xx xx xx xx 1 1 2 
318 xx xx xx xx xx xx 1 4 xx xx xx xx 1 4 5 
319 xx xx xx xx xx xx 1 2 1 2 xx xx 2 4 6 
320 xx xx xx xx xx xx 1 2 xx xx xx 1 1 3 4 
321 xx xx xx xx xx xx 1 4 1 5 1 5 3 14 17 
322 xx xx xx xx xx xx 1 3 xx xx xx xx 1 3 4 
323 xx xx xx xx xx xx 1 2 xx xx xx xx 1 2 3 
324 xx xx xx xx xx xx 1 4 xx xx xx xx 1 4 5 
325 xx xx xx xx xx xx 1 1 xx xx xx xx 1 1 2 
326 xx xx xx xx xx xx 1 3 1 1 xx xx 2 4 6 
327 xx xx xx xx xx xx 1 1 xx xx xx xx 1 1 2 
328 xx xx xx xx xx xx 1 3 1 4 1 4 3 11 14 
329 xx xx xx xx xx xx 1 2 xx xx xx xx 1 2 3 
330 xx xx xx xx xx xx xx 1 1 1 xx xx 1 2 3 
331 xx xx xx xx xx xx 1 3 1 3 xx xx 2 6 8 
332 xx xx xx xx xx xx 1 3 xx xx 1 2 2 5 7 
333 xx xx xx xx xx xx 1 2 xx 1 xx 1 1 4 5 
334 xx xx xx xx xx xx 1 3 1 5 xx xx 2 8 10 
335 xx xx xx xx xx xx 1 3 1 4 xx xx 2 7 9 
336 xx xx xx xx xx xx 1 3 1 3 xx xx 2 6 8 
337 xx xx xx xx xx xx 1 3 1 4 xx 1 2 8 10 
338 xx xx xx xx xx xx 1 3 1 3 1 3 3 9 12 
339 xx xx xx xx xx xx 1 2 xx xx xx xx 1 2 3 
340 xx xx xx xx xx xx 1 4 1 1 xx 2 2 7 9 
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Tabel 2. Dagboeken per deelnemer (IV= inventarisatievragenlijst en DB= dagboeken) 
Deelnemer Wave 1 Wave 2 wave 3 wave 4 wave 5 wave 6 Totaal 

 
IV DB IV DB IV DB IV DB IV DB IV DB IV DB Totaal 

341 xx xx xx xx xx xx 1 2 xx xx xx xx 1 2 3 

342 xx xx xx xx xx xx 1 3 xx xx xx xx 1 3 4 

343 xx xx xx xx xx xx 1 1 xx xx xx xx 1 1 2 

344 xx xx xx xx xx xx 1 2 1 3 xx xx 2 5 7 

345 xx xx xx xx xx xx 1 2 xx xx xx xx 1 2 3 

346 xx xx xx xx xx xx 1 2 xx xx xx xx 1 2 3 

347 xx xx xx xx xx xx 1 3 xx xx xx xx 1 3 4 

348 xx xx xx xx xx xx 1 3 xx xx xx xx 1 3 4 

349 xx xx xx xx xx xx 1 1 xx xx xx xx 1 1 2 

350 xx xx xx xx xx xx 1 1 xx xx xx xx 1 1 2 

351 xx xx xx xx xx xx 1 4 xx xx xx xx 1 4 5 

352 xx xx xx xx xx xx 1 3 xx xx xx xx 1 3 4 

353 xx xx xx xx xx xx 1 3 xx xx xx xx 1 3 4 

354 xx xx xx xx xx xx 1 3 xx xx xx xx 1 3 4 

355 xx xx xx xx xx xx 1 3 xx xx xx xx 1 3 4 

356 xx xx xx xx xx xx 1 2 xx xx xx xx 1 2 3 

357 xx xx xx xx xx xx 1 3 xx xx xx xx 1 3 4 

358 xx xx xx xx xx xx 1 3 xx xx xx xx 1 3 4 
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Bijlage 3. Onderzoeksvariabelen 

Cross-sectionele vragenlijst 
 
Variabelen persoonskenmerken (hoofdstuk 3, 4,5 ,6 7) 
Geslacht    Wat ben jij? Jongen/meisje?        {1, Jongen}{2, Meisje} 
Geboortedatum: 
Geboorteland: 
Geboorteland moeder: 
Geboorteland vader: 
 
Waar hoor jij het meeste bij?   (twee stipjes mag)   -  Nederlanders {1,Ja}{0,Nee} 
Waar hoor jij het meeste bij?   (twee stipjes mag)   -  Antillianen  {1,Ja}{0,Nee} 
Waar hoor jij het meeste bij?   (twee stipjes mag)   -  Surinamers  {1,Ja}{0,Nee} 
Waar hoor jij het meeste bij?   (twee stipjes mag)   -  Arubanen  {1,Ja}{0,Nee} 
Waar hoor jij het meeste bij?   (twee stipjes mag)   -  Turken  {1,Ja}{0,Nee} 
Waar hoor jij het meeste bij?   (twee stipjes mag)   -  Marokkanen {1,Ja}{0,Nee} 
Waar hoor jij het meeste bij?   (twee stipjes mag)   -  Anders, namelijk   {1,Ja}{0,Nee} 
Waar hoor jij het meeste bij?   (twee stipjes mag)   -  Anders, namelijk    (Open)  
 
 
Variabele Belangrijkheid (hoofdstuk 4) 
Open vraag  
‘Wat is voor jou heel belangrijk?’ 
zijn de volgende gesloten vragen geanalyseerd (1) ‘Ben je wel eens verliefd geweest?’, (2) ‘Heb 
jij wel eens liefdesverdriet gehad?’, (3) ‘Heb jij wel eens verkering gehad?’ en (4) ‘Heb jij wel eens 
iemand gezoend met je tong?’. 
 
 ‘Hoe voel jij je als je liefdesverdriet hebt? 
‘Wanneer vindt jij dat je verkering hebt?’ onderzocht. Dit was een gedeeltelijk open vraag met 
vijf antwoordmogelijkheden waarvan vier gesloten opties (nl. 1. Als ik iemand leuk vind; 2. Als 
we elkaar briefjes geven; 3. Als we dat tegen elkaar hebben gezegd; 4. Als we elkaars handen 
vasthouden) en een open optie (5. Anders, namelijk) waarbij de deelnemers wederom de 
mogelijkheid hadden zelf invulling te geven. Deze vraag is zo opgezet omdat deze meer gericht 
was op de jonge kinderen en omdat op basis van voorgaand onderzoek (Furman, 2002; 
O’Sullivan et al., 2007) wordt verwacht dat de jongeren een stapsgewijze ontwikkeling 
doormaken waarbij jonge kinderen verkering meer vanuit zichzelf ervaren (antwoordoptie 1) 
en met toenemende leeftijd verkering als een wederzijdse afspraak wordt gezien 
(antwoordoptie 3) met misschien ook fysieke componenten (antwoordoptie 4). 
 
Variabele Verliefd (hoofdstuk 4,5) 
Gesloten + open vraag  
Ben jij wel eens verliefd geweest?      {0, Nee}{1, Ja}  
Vertel eens...    Wat voel jij als je verliefd bent?          
 
Variabele Relatie (hoofstuk 4, 5) 
Gesloten + open vraag (hoofdstuk 4) 
Wanneer vind jij dat je verkering hebt? 
{1,A ls ik iemand leuk vind}{2, Als we elkaar briefjes geven}{3, Als we dat tegen elkaar hebben 
gezegd (wil jij verkering met mij?) }{4, Als we elkaars handen vasthouden }{5, Anders, namelijk 
} 
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Open vraag (hoofdstuk 4) 
Wanneer vind jij dat je verkering hebt? -  Anders, namelijk  (Open)  
 
Gesloten vraag (hoofdstuk 4, 5) 
Heb jij weleens verkering gehad? {0, Nee}{1, Ja} (Hoofstuk 4, 5) 
 
Gesloten + open vraag (hoofdstuk 5) 
Je hebt dus nog nooit verkering gehad...    Zou je wel verkering willen hebben?    {0, Nee}{1, Ja} 
Hoe komt het dat je geen verkering wilt? {1, Ik ken niemand die ik leuk genoeg vind}{2, Heb ik 
geen tijd voor}{3, Heb ik geen zin in}{4, Durf ik niet}{5, Dat mag niet van mijn ouders}{6, 
Anders, namelijk} 
 
Variabelen Ervaring Liefdesrelatie: hoe vaak (hoofdstuk 5) 
(Deels)Open vraag  
Hoe komt het dat je nog nooit verkering hebt gehad? {1, Ik ken niemand die ik leuk genoeg 
vind}{2, Heb ik geen tijd voor}{3, Durf ik niet}{4, Dat mag niet van mijn ouders}{5, Hij/zij vond 
mij niet leuk}{6, Weet ik niet}{7, Anders, namelijk } 
 
(Deels)Open vraag  
Je hebt dus wel eens verkering gehad... Heb jij nu verkering?    {0, Nee}{1, Ja} 
Heb jij hiervoor ook weleens verkering gehad?    {0, Nee}{1, Ja} 
Hoe vaak heb jij verkering gehad? {1x}{2x}{3x}{4x}{5, Anders, namelijk } 
Hoe vaak heb jij verkering gehad? -  Anders, namelijk  (Open)  
 
Variabelen Ervaring Liefdesrelatie: hoe lang (hoofdstuk 5) 
Open vraag 
Hoe lang hebben jullie al verkering?  
 
Variabele Belangrijkheid relatie  
Gesloten vraag 
Neem de verkering in gedachten die het allerbelangrijkste voor je is... Belangrijker dan de 
rest!{1, Dat is deze!}{2, Dat was iemand van een tijdje geleden} 
 
Variabele Homosekualiteit (hoofdstuk 5) 
Gesloten vraag  
(Inleiding) Sommige jongeren voelen zich weleens seksueel of romantisch aangetrokken tot 
iemand van hetzelfde geslacht.  Dus een jongen valt op een jongen. En een meisje valt op een 
meisje....  
 
(1) Heb jij wel eens romantische en/ of seksuele gevoelens gehad voor iemand van hetzelfde 
geslacht?  
{0,Helemaal niet}{1,Een enkele keer}{2,Regelmatig}{3,Vaak}{4,Erg vaak} 
(2) Als je nu naar jezelf kijkt, voel jij je dan meer (romantisch/seksueel) aangetrokken tot 
meisjes of tot jongens? {1, Vooral meisjes}{2, Alleen meisjes}{3, Jongens én meisjes}{4, Vooral 
jongens}{5, Alleen jongens} 
 
Variabele Fysieke gedragingen (hoofstuk 4 en 5)  
Heb jij weleens iemand aangeraakt die je wel érg leuk vindt?            {0, Nee}{1, Ja} 
Wie was (is) dat dan? (mogen ook meer mensen zijn) -  Een jongen {1,Ja}{0,Nee} 
Wie was (is) dat dan? (mogen ook meer mensen zijn) -  Een meisje {2,Ja}{0,Nee} 
Wie was (is) dat dan? (mogen ook meer mensen zijn) -  Een man  {3,Ja}{0,Nee} 
Wie was (is) dat dan? (mogen ook meer mensen zijn) -  Een vrouw {4,Ja}{0,Nee} 
Leefijd:  
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Gesloten vraag  
Wat doen (deden) jullie dan? (meer antwoorden mag)-  
 
Elkaar per ongeluk aanraken  {1,Ja}{0,Nee} 
Stoeien en kietelen {1,Ja}{0,Nee} 
Knuffelen en omhelzen  {1,Ja}{0,Nee} 
Bij elkaar op schoot zitten  {1,Ja}{0,Nee} 
Handjes vasthouden  {1,Ja}{0,Nee} 
Kusjes geven  {1,Ja}{0,Nee} 
en strelen  {1,Ja}{0,Nee} 
 
Open vraag  
En wat vind je daarvan? (vind je het fijn, of lastig. Misschien wil je dit nooit meer of juist héél 
vaak....) Wat vind jij? 
 
Gesloten + open vraag   
En heb jij weleens iemand gezoend met je tong? (tongzoenen) {0, Nee}{1, Ja} 
Met hoeveel heb jij getongzoend?    
En wat vind je daarvan? (vind je het fijn, of lastig. Misschien wil je dit nooit meer of juist héél 
vaak....) Wat vind jij? 
  
Gesloten + open vraag   
Ben jij hier weleens gestreeld boven je kleren? Of heb jij iemand daar gestreeld boven de 
kleren? (borsten, billen, kruis) {0, Nee}{1, Ja} 
Hoeveel mensen heb je gestreeld? Of door hoeveel mensen ben je gestreeld boven je kleren?   
En wat vind je daarvan? (vind je het fijn, of lastig. Misschien wil je dit nooit meer of juist héél 
vaak....)   Wat vind jij?  
 
Gesloten + open vraag   
Ben jij hier weleens gestreeld onder je kleren? Of heb jij iemand daar gestreeld onder de kleren? 
(borsten, billen, kruis) {0, Nee}{1, Ja} 
Hoeveel mensen heb je gestreeld? Of door hoeveel mensen ben je gestreeld onder je kleren?  En 
wat vind je daarvan? (vind je het fijn, of lastig. Misschien wil je dit nooit meer of juist héél 
vaak....)   Wat vind jij? 
  
Gesloten + open vraag   
En ben jij ook wel eens verder gegaan dan alleen strelen onder de kleren?{0, Nee}{1, Ja} 
Wat deed je dan nog meer?    
Met hoeveel mensen heb jij dit gedaan?    
En wat vind je daarvan? (vind je het fijn, of lastig. Misschien wil je dit nooit meer of juist héél 
vaak....)   Wat vind jij?  
 
Variabelen relatiekwaliteit (hoofdstuk 5) 
 
Gesloten + open vraag   
Hieronder staan een paar leuke kanten van verkering. Geef aan hoe belangrijk dit voor jou is-   
Verkering_leuk_A Je kan met hem/haar over alles praten 
Verkering_leuk_B Iemand helpt je als je een probleem hebt 
Verkering_leuk_C Je hebt lol samen 
Verkering_leuk_D Het is cool om verkering te hebben.   
Verkering_leuk_E Je kunt elkaar aanraken  
Verkering_leuk_F Je leert iets over hoe jongens/meisjes zijn, en hoe je met ze om moet gaan  
Verkering_leuk_G Je voelt je op je gemak  bij hem/haar 
Verkering_leuk_H Je krijgt aandacht.  Misschien een cadeautje 
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Verkering_leuk_meer Wat vind jij nog meer leuk aan verkering? 
 
Hieronder staan een paar niet leuke kanten van verkering.    Geef aan hoe erg jij dit vindt. 
Verkering_nietleuk_A Je hebt minder tijd voor anderen 
Verkering_nietleuk_B Je kan ruzie krijgen 
Verkering_nietleuk_C bent jaloers  
Verkering_nietleuk_D Je maakt je zorgen over hoe hij/zij zich voelt 
 
Gesloten vraag   
Nu_uitgegaan: Is het weleens uitgeweest tussen jullie? {1, Nee}{2, Ja} 
 
Gesloten vraag   
Hebben jullie vaak contact? {1, Elke dag}{2, Paar keer per week}{3, Paar keer per 
maand}{4, Nooit} 
NU_elkaar_contact_A Hoe vaak bellen of sms-en jullie?  
NU_elkaar_contact_B Hoe vaak chatten (bv msn) jullie?  
NU_elkaar_contact_C Hoe vaak krabbelen jullie elkaar op hyves?  
NU_elkaar_contact_D Hoe vaak sturen jullie elkaar een e-mail? 
 
Gesloten + open vraag   
Hoe vaak zien jullie elkaar buiten school om? {1, Elke dag}{2, Paar keer per week}{3, Paar keer 
per maand}{4, Nooit}{5, Anders, namelijk } 
 
Gesloten vraag   
Wat doen jullie als jullie elkaar zien?  
{0,Nooit}{1,Soms}{2,Vaak}{3,Bijna altijd}  
NU_samen_doen_A Film kijken of computeren 
NU_samen_doen_B Spelen 
NU_samen_doen_C Kletsen, hangen en lol maken 
NU_samen_doen_D Echt met elkaar praten 
 
Gesloten vraag   
NU_houden_van Wie houdt er het meeste van de ander? {1, Ik weet het niet}{2, Ik hou meer van 
hem/haar}{3, Hij/zij houdt meer van mij}{4, Wij houden evenveel van elkaar} 
 
Gesloten vraag  
Ben jij het eens met de volgende uitspraken? {0, Niet mee eens}{1, Beetje mee eens}{2, Mee 
eens}{3, Heel erg mee eens}  
NU_uitspraken_A We zien elkaar te weinig 
NU_uitspraken_B Mijn vriend/vriendin begrijpt mij  
NU_uitspraken_C Ook nu nog kijk ik naar andere leuke jongens/meisjes 
NU_uitspraken_D Misschien heb ik over een tijdje wel een ander 
NU_uitspraken_E ls ik geen verkering zou hebben zou het ook goed met me gaan  
NU_uitspraken_F Wij vertellen elkaar veel vertrouwelijk dingen 
NU_uitspraken_G Ik wil niet dat het uitgaat  
NU_uitspraken_H Als hij/ zij weet hoe ik in het echt ben, maakt hij/zij het uit  
NU_uitspraken_I Ik vind hem/haar erg mooi 
NU_uitspraken_J Ik ben bang dat hij/zij het uitmaakt  
NU_uitspraken_K Ik vind het niet makkelijk om heel close te zijn 
NU_uitspraken_L Als ik ergens mee zit kan hij/zij mij helpen 
 
Gesloten vraag  
NU_conflict  Maken jullie weleens een beetje ruzie? {0, Nooit}{1, Soms}{2, Vaak}{3, Heel vaak} 
Gesloten vraag + open vraag 
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Jullie hebben dus weleens ruzie... Waar gaat het dan over?  
{0, Bijna nooit}{1, Soms}{2, Vaak}{3, Heel vaak} 
 
NU_conflict_waarover_A Vervelend gedrag (stoer doen, irriteren of giechelen) 
NU_conflict_waarover_B Telefoon, tv of computer 
NU_conflict_waarover_C Kritiek of plagen 
NU_conflict_waarover_D Verschil van mening 
NU_conflict_waarover_E Waar je heen gaat en wat je doet 
NU_conflict_waarover_F Vrienden  
NU_conflict_waarover_G Jaloezie 
NU_conflict_waarover_H School  
NU_conflict_meer Waar hebben jullie nog meer ruzie over?   
 
Gesloten vraag Stel je voor...    Je maakt het uit...    Hoe maak je het uit?  
Nu_uitmaken_hoe{1, Ik zeg het zelf  }{2, Ik stuur een berichtje op de computer  }{3, Ik sms  }{4, 
Ik schrijf een briefje  }{5, Vriend of vriendin zegt het  }{6, Anders, namelijk } 
 

Dagboekvragenlijst 
 
Variabelen Inhoud (hoofdstuk 2, 6 en 7) 
Gesloten en Open vraag  
(Inleiding) “De volgende vragen gaan over iets wat jou de afgelopen week het meest heeft 
beziggehouden als het gaat om verliefdheid, flirten, uitgaan, seks, intimiteit, verkering of een 
ander onderwerp dat hiermee te maken heeft. Dus iets wat je bezighoudt, waar je over nadenkt, 
dat sterke gevoelens bij jou oproept. 
Denk eens na…”.  
 
(1) Seksgerelateerd in de brede zin van het woord 

“Wat heeft jou de afgelopen week het meest beziggehouden als het gaat om verliefdheid, flirten, 
uitgaan, seks, intimiteit, verkering of een ander onderwerp dat hiermee te maken heeft. Het mag 
van alles zijn. Neem één onderwerp in je hoofd om de volgende vragen over te beantwoorden. 
Heb je een onderwerp in je hoofd?” 

“Ja” ( (openvraag) “Waarover ging de gebeurtenis/gedachten dan precies? Beschrijf zo 
goed mogelijk.”) 
“Nee, want ik heb me hier de afgelopen week helemaal niet mee beziggehouden” ( ga 
verder met vraag 2) 

 

(2) Vrienden 

“Wat heeft jou het meest beziggehouden op het gebied van vriendschap? Heb je één onderwerp 
in je hoofd om de volgende vragen over te beantwoorden?” 

“Ja” ( (openvraag) “Waarover ging de gebeurtenis/gedachten dan precies? Beschrijf zo 
goed mogelijk.”) 
“Nee, want ik heb me hier de afgelopen week helemaal niet mee beziggehouden” ( ga 
verder met vraag 3) 

 

(3) Familie 

“Wat heeft jou dan het meest beziggehouden op het gebied van familie? Heb je één onderwerp in 
je hoofd om de volgende vragen over te beantwoorden?” 

“Ja” ( (openvraag) “Waarover ging de gebeurtenis/gedachten dan precies? Beschrijf zo 
goed mogelijk.”) 
“Nee, want ik heb me hier de afgelopen week helemaal niet mee beziggehouden” ( Ga 



 

 

315 

verder met vraag 4) 
 

(4) Anders 

“Wat heeft jou dan het meest beziggehouden? ( (openvraag) “Waarover ging de 
gebeurtenis/gedachten dan precies? Beschrijf zo goed mogelijk.”) 
 
Variabelen relatiestaat (hoofdstuk 6) 
Gesloten vraag  
“Heb jij weleens verkering gehad?”   {1,Ja}{2,Nee} 
“Heb jij op dit moment verkering?”   {1,Ja}{2,Nee}{3,Het is uit...} 
“Ben jij ooit wel eens verliefd geweest?”   {1,Ja}{2,Nee} 
“Ben jij op dit moment verliefd op iemand?”  {1,Ja}{2,Nee} 
 
Variabelen emotie (hoofdstuk 7) 
Gesloten en open vraag  

“Er gebeurde iets... Hoe voelde jij je op dat moment? Je kunt meer gevoelens tegelijk hebben. Het 
kan zijn dat je blij was maar ook trots”.  
 
Gesloten vraag  
 
“Blij”   {Geef aan hoe sterk dit gevoel is (0=helemaal niet; 4= heel erg} 
“Boos”  {Geef aan hoe sterk dit gevoel is (0=helemaal niet; 4= heel erg} 
“Bang”  {Geef aan hoe sterk dit gevoel is (0=helemaal niet; 4= heel erg} 
“Verdrietig” {Geef aan hoe sterk dit gevoel is (0=helemaal niet; 4= heel erg} 
“Schuldig” {Geef aan hoe sterk dit gevoel is (0=helemaal niet; 4= heel erg} 
“Beschaamd” {Geef aan hoe sterk dit gevoel is (0=helemaal niet; 4= heel erg} 
“Opgelucht” {Geef aan hoe sterk dit gevoel is (0=helemaal niet; 4= heel erg} 
“Trots”  {Geef aan hoe sterk dit gevoel is (0=helemaal niet; 4= heel erg} 
“Tevreden” {Geef aan hoe sterk dit gevoel is (0=helemaal niet; 4= heel erg} 
“Seksueel opgewonden” {Geef aan hoe sterk dit gevoel is (0=helemaal niet; 4= heel erg} 
 
Open vraag 
“Wat voelde je nog meer?” 
 
Variabelen copingstrategie (hoofdstuk 6, 7) 
Open vraag  
“Hoe ga je dat aanpakken? Wat ga je doen? Het kan ook zijn dat je niks doet. Maar als je wel wat 
zou doen, wat zou je dan doen?”  
 
Variabele Belangrijkheid gebeurtenis (7) 
Hoe belangrijk is dit onderwerp voor jou?   De schuifbalk begint op "NIET belangrijk" (=0) en 
eindigt op "HEEL belangrijk" (=10).  
 
Variabele wie (hoofdstuk 7)  
Gaat het onderwerp over jezelf of ook over een ander? {1,Mezelf}{2,Eén ander}{3,Meerdere 
anderen}{4,Mezelf en één ander}{5,Mezelf en meerdere anderen} 
Wie is/zijn dat dan precies?  Vink hieronder aan wie dat allemaal zijn. In het vakje ernaast kan 
je invullen hoeveel personen en welke leeftijd  
 
Ik {1,Ja}{0,Nee} 
Een vriendin {2,Ja}{0,Nee} 
Een vriendin (Open) 
Een vriend {3,Ja}{0,Nee} 
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Een vriend (Open)  
Moeder {4,Ja}{0,Nee} 
Vader {5,Ja}{0,Nee} 
Zus {6,Ja}{0,Nee} 
Zus (Open)  
Broer {7,Ja}{0,Nee} 
Broer (Open)  
Je vriendin waarmee je verkering hebt {8,Ja}{0,Nee} 
Je vriendin waarmee je verkering hebt (Open)  
Je vriend waarmee je verkering hebt {9,Ja}{0,Nee} 
Je vriend waarmee je verkering hebt (Open)  
Iemand van internet {10,Ja}{0,Nee} 
Iemand van internet (Open) 
Iemand van tv {11,Ja}{0,Nee} 
Iemand van tv (Open) 
Onbekend meisje van jouw leeftijd {12,Ja}{0,Nee} 
Onbekend meisje van jouw leeftijd (Open) 
Onbekende jongen van jouw leeftijd {13,Ja}{0,Nee} 
Onbekende jongen van jouw leeftijd (Open)  
Onbekende volwassen vrouw {14,Ja}{0,Nee} 
Onbekende volwassen vrouw (Open)  
Onbekende volwassen man {15,Ja}{0,Nee} 
Onbekende volwassen man (Open) 
Iemand anders, namelijk: {19,Ja}{0,Nee} 
Iemand anders, namelijk: (Open) 
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Bijlage 4. Tabel Hiërarchische clusteranalyse (kwaliteit relatie) 

Cluster 1: Conflict relatie 

Examples 
 

[ 7.0 %] 31 

Att - Desc 
Test 
value Group Overral 

Continuous attributes : Mean (StdDev) 

NU_conflict_waaroverH 13.49 1.32 (0.98) 0.16 (0.50) 

NU_conflict_waaroverB 11.91 1.19 (0.75) 0.18 (0.49) 

NU_conflict_waaroverC 11.91 1.65 (1.08) 0.30 (0.65) 

NU_conflict_waaroverF 11.37 1.35 (0.84) 0.25 (0.56) 

NU_conflict_waaroverA 10.6 1.68 (0.87) 0.39 (0.70) 

NU_conflict_waaroverE 9.95 1.48 (0.85) 0.34 (0.66) 

NU_conflict_waaroverD 9.8 1.94 (0.93) 0.55 (0.81) 

NU_conflict_waaroverG 9.39 1.77 (1.02) 0.43 (0.83) 

NU_conflict 5.83 1.26 (0.58) 0.57 (0.68) 

NU_uitsprakenD 5.08 1.03 (1.05) 0.39 (0.73) 

NU_elkaar_contactA 4.86 2.42 (1.12) 1.61 (0.96) 

Verkering_nietleukC 4.3 2.19 (0.98) 1.41 (1.06) 

Verkering_leukC 3.95 3.35 (0.66) 2.89 (0.68) 

Verkering_nietleukD 3.87 2.61 (0.92) 1.92 (1.03) 

NU_samen_doenB 3.87 2.32 (0.91) 1.46 (1.28) 

Verkering_leukG 3.74 3.35 (0.61) 2.94 (0.63) 

Verkering_leukH 3.55 2.42 (1.06) 1.79 (1.03) 

Verkering_leukD 3.44 1.81 (1.14) 1.11 (1.16) 

Verkering_leukB 3.19 3.00 (0.82) 2.60 (0.72) 

Verkering_leukA 3.05 3.06 (0.73) 2.69 (0.71) 

Verkering_nietleukA 2.73 1.74 (0.58) 1.34 (0.85) 

NU_elkaar_contactB 2.67 2.42 (1.03) 1.92 (1.07) 

Verkering_nietleukB 2.57 2.39 (0.76) 1.93 (1.02) 

NU_samen_doenC 2.48 2.61 (1.02) 2.19 (0.97) 

NU_uitsprakenK 2.31 0.94 (0.89) 0.58 (0.90) 

NU_uitsprakenH 2.23 0.68 (1.08) 0.35 (0.85) 

Verkering_leukF 1.88 2.35 (0.88) 2.04 (0.97) 

NU_samen_doenD 1.87 2.32 (0.83) 2.02 (0.92) 

NU_samen_doenA 1.79 1.71 (0.59) 1.47 (0.78) 

Nu_uitgegeaan 1.79 1.35 (0.49) 1.23 (0.42) 

NU_uitsprakenE 1.78 1.90 (1.08) 1.58 (1.06) 

Verliefd_pratenF 1.57 0.29 (0.46) 0.18 (0.39) 

NU_uitsprakenJ 1.48 0.77 (0.99) 0.56 (0.84) 

NU_uitsprakenC 1.39 1.23 (0.96) 1.00 (0.93) 

Verkering_leukE 1.21 2.45 (1.03) 2.27 (0.88) 

Verliefd_pratenE 1.12 0.19 (0.40) 0.13 (0.33) 

NU_elkaar_contactC 0.68 2.74 (1.03) 2.62 (1.04) 
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Verliefd_pratenI 0.49 0.19 (0.40) 0.16 (0.37) 

Verliefd_zijn_J_N 0.27 1.00 (0.00) 1.00 (0.05) 

Verliefd_pratenH 0.27 0.06 (0.25) 0.05 (0.23) 

NU_uitsprakenA 0.23 0.68 (0.87) 0.64 (0.89) 

Verliefd_pratenG 0.16 0.39 (0.50) 0.37 (0.48) 

Verliefd_pratenB -0.12 0.16 (0.37) 0.17 (0.38) 

NU_zien -0.15 2.42 (1.52) 2.45 (1.35) 

Verliefd_pratenD -0.23 0.29 (0.46) 0.31 (0.46) 

NU_elkaar_contactD -0.49 3.26 (0.96) 3.34 (0.99) 

Verliefd_pratenC -0.77 0.06 (0.25) 0.11 (0.31) 

NU_uitsprakenI -1.77 2.10 (0.91) 2.37 (0.89) 

NU_uitsprakenG -1.92 2.03 (1.08) 2.36 (0.98) 

Verliefd_pratenA -2.07 0.58 (0.50) 0.74 (0.44) 

NU_uitsprakenB -2.61 1.77 (0.88) 2.16 (0.84) 

NU_uitsprakenF -3.93 1.61 (0.92) 2.24 (0.91) 

Jaren -4.08 13.44 (3.38) 15.29 (2.60) 

NU_uitsprakenL -5.43 1.35 (0.91) 2.20 (0.90) 

 

Cluster 2: fun relatie 

Examples 
 

[ 14.2 %] 63 

Att - Desc Test value Group Overral 

Continuous attributes : Mean (StdDev) 

Verkering_leukC 11.01 3.76 (0.43) 2.89 (0.68) 

NU_elkaar_contactA 9.99 2.73 (1.22) 1.61 (0.96) 

Verkering_leukD 9.46 2.40 (1.06) 1.11 (1.16) 

Verkering_leukG 9.34 3.63 (0.60) 2.94 (0.63) 

NU_samen_doenC 7.79 3.08 (1.00) 2.19 (0.97) 

Verkering_leukF 7.38 2.87 (0.87) 2.04 (0.97) 

NU_samen_doenD 7.3 2.81 (1.11) 2.02 (0.92) 

Verkering_leukB 7.18 3.21 (0.74) 2.60 (0.72) 

Verkering_nietleukA 7.13 2.05 (0.87) 1.34 (0.85) 

Verkering_nietleukD 7.12 2.78 (0.91) 1.92 (1.03) 

Verkering_nietleukB 6.97 2.76 (1.07) 1.93 (1.02) 

NU_samen_doenB 6.34 2.41 (1.29) 1.46 (1.28) 

Verkering_leukH 6.14 2.52 (0.98) 1.79 (1.03) 

Verkering_leukA 5.86 3.17 (0.68) 2.69 (0.71) 

NU_elkaar_contactB 5.55 2.62 (1.21) 1.92 (1.07) 

Verkering_nietleukC 5.33 2.06 (1.00) 1.41 (1.06) 

Verkering_leukE 3.11 2.59 (1.03) 2.27 (0.88) 

Verliefd_pratenG 2.65 0.52 (0.50) 0.37 (0.48) 

Verliefd_pratenE 1.99 0.21 (0.41) 0.13 (0.33) 

Verliefd_pratenF 1.53 0.25 (0.44) 0.18 (0.39) 

NU_uitsprakenB 1.32 2.29 (0.77) 2.16 (0.84) 
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Nu_uitgegeaan 1.24 1.29 (0.46) 1.23 (0.42) 

NU_samen_doenA 0.97 1.56 (0.76) 1.47 (0.78) 

NU_uitsprakenG 0.46 2.41 (0.94) 2.36 (0.98) 

Verliefd_zijn_J_N 0.41 1.00 (0.00) 1.00 (0.05) 

NU_elkaar_contactC 0.39 2.67 (1.16) 2.62 (1.04) 

Verliefd_pratenH 0.36 0.06 (0.25) 0.05 (0.23) 

NU_uitsprakenL 0.34 2.24 (0.91) 2.20 (0.90) 

NU_uitsprakenI 0.27 2.40 (0.85) 2.37 (0.89) 

Verliefd_pratenI -0.08 0.16 (0.37) 0.16 (0.37) 

NU_uitsprakenD -0.5 0.35 (0.70) 0.39 (0.73) 

NU_uitsprakenK -0.5 0.52 (0.76) 0.58 (0.90) 

NU_uitsprakenJ -0.84 0.48 (0.76) 0.56 (0.84) 

NU_zien -0.87 2.32 (1.47) 2.45 (1.35) 

NU_uitsprakenA -0.99 0.54 (0.86) 0.64 (0.89) 

Verliefd_pratenD -1.01 0.25 (0.44) 0.31 (0.46) 

Verliefd_pratenC -1.18 0.06 (0.25) 0.11 (0.31) 

Verliefd_pratenB -1.32 0.11 (0.32) 0.17 (0.38) 

NU_uitsprakenH -1.41 0.21 (0.63) 0.35 (0.85) 

Verliefd_pratenA -2.33 0.62 (0.49) 0.74 (0.44) 

NU_conflict_waaroverB -2.36 0.05 (0.28) 0.18 (0.49) 

NU_uitsprakenF -2.36 1.98 (1.04) 2.24 (0.91) 

NU_conflict_waaroverH -2.67 0.00 (0.00) 0.16 (0.50) 

NU_elkaar_contactD -2.69 3.03 (1.08) 3.34 (0.99) 

NU_uitsprakenE -3.5 1.14 (1.12) 1.58 (1.06) 

NU_conflict_waaroverF -3.73 0.00 (0.00) 0.25 (0.56) 

NU_conflict_waaroverC -3.97 0.00 (0.00) 0.30 (0.65) 

NU_conflict_waaroverG -4.27 0.02 (0.13) 0.43 (0.83) 

NU_conflict_waaroverE -4.35 0.00 (0.00) 0.34 (0.66) 

NU_conflict_waaroverA -4.76 0.00 (0.00) 0.39 (0.70) 

NU_conflict_waaroverD -5.3 0.05 (0.28) 0.55 (0.81) 

NU_uitsprakenC -6.17 0.33 (0.65) 1.00 (0.93) 

NU_conflict -6.87 0.03 (0.18) 0.57 (0.68) 

Jaren -11.63 11.75 (1.84) 15.29 (2.60) 

Cluster 3: Vrijblijvende relatie 

Examples 
 

[ 15.8 %] 70 

Att - Desc Test value Group Overral 

Continuous attributes : Mean (StdDev) 

NU_uitsprakenD 7.26 0.97 (0.96) 0.39 (0.73) 

Verliefd_pratenH 6.45 0.21 (0.41) 0.05 (0.23) 

NU_uitsprakenH 4.84 0.80 (1.16) 0.35 (0.85) 

NU_uitsprakenJ 4.02 0.93 (1.09) 0.56 (0.84) 

NU_uitsprakenC 3.62 1.37 (1.09) 1.00 (0.93) 

NU_conflict 3.04 0.80 (1.00) 0.57 (0.68) 
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NU_uitsprakenK 1.83 0.76 (0.97) 0.58 (0.90) 

NU_conflict_waaroverH 1.07 0.21 (0.56) 0.16 (0.50) 

NU_elkaar_contactD 1.06 3.46 (0.99) 3.34 (0.99) 

Jaren 0.88 15.54 (2.11) 15.29 (2.60) 

NU_elkaar_contactA 0.17 1.63 (0.97) 1.61 (0.96) 

Nu_uitgegeaan 0.07 1.23 (0.42) 1.23 (0.42) 

NU_conflict_waaroverB 0.06 0.19 (0.52) 0.18 (0.49) 

NU_zien 0.01 2.46 (1.28) 2.45 (1.35) 

Verliefd_pratenC -0.17 0.10 (0.30) 0.11 (0.31) 

NU_conflict_waaroverA -0.42 0.36 (0.66) 0.39 (0.70) 

NU_conflict_waaroverE -0.52 0.30 (0.60) 0.34 (0.66) 

NU_elkaar_contactC -0.55 2.56 (1.07) 2.62 (1.04) 

NU_conflict_waaroverF -0.74 0.20 (0.44) 0.25 (0.56) 

NU_conflict_waaroverG -0.78 0.36 (0.83) 0.43 (0.83) 

NU_uitsprakenA -1.02 0.54 (0.91) 0.64 (0.89) 

NU_elkaar_contactB -1.05 1.80 (1.02) 1.92 (1.07) 

Verliefd_pratenI -1.18 0.11 (0.32) 0.16 (0.37) 

NU_uitsprakenE -1.52 1.40 (1.15) 1.58 (1.06) 

Verliefd_pratenE -1.55 0.07 (0.26) 0.13 (0.33) 

NU_conflict_waaroverC -1.62 0.19 (0.46) 0.30 (0.65) 

Verkering_nietleukA -1.81 1.17 (0.83) 1.34 (0.85) 

Verkering_leukD -1.89 0.87 (1.03) 1.11 (1.16) 

NU_conflict_waaroverD -2.02 0.37 (0.71) 0.55 (0.81) 

Verliefd_pratenG -2.19 0.26 (0.44) 0.37 (0.48) 

Verliefd_zijn_J_N -2.31 0.99 (0.12) 1.00 (0.05) 

Verliefd_pratenF -2.32 0.09 (0.28) 0.18 (0.39) 

Verliefd_pratenB -2.37 0.07 (0.26) 0.17 (0.38) 

NU_samen_doenB -2.57 1.10 (1.14) 1.46 (1.28) 

Verkering_nietleukC -2.63 1.10 (1.01) 1.41 (1.06) 

Verkering_nietleukD -3.12 1.57 (0.97) 1.92 (1.03) 

Verliefd_pratenD -3.26 0.14 (0.35) 0.31 (0.46) 

Verkering_nietleukB -3.38 1.56 (0.94) 1.93 (1.02) 

Verliefd_pratenA -3.46 0.57 (0.50) 0.74 (0.44) 

NU_samen_doenC -4.35 1.73 (1.12) 2.19 (0.97) 

NU_samen_doenA -4.42 1.09 (0.94) 1.47 (0.78) 

Verkering_leukF -4.42 1.57 (0.93) 2.04 (0.97) 

Verkering_leukH -5.6 1.16 (0.94) 1.79 (1.03) 

Verkering_leukE -5.97 1.69 (1.00) 2.27 (0.88) 

NU_samen_doenD -7.03 1.31 (0.99) 2.02 (0.92) 

Verkering_leukB -7.77 1.99 (0.81) 2.60 (0.72) 

NU_uitsprakenG -7.97 1.50 (1.07) 2.36 (0.98) 

Verkering_leukG -8.44 2.36 (0.83) 2.94 (0.63) 

NU_uitsprakenF -8.62 1.37 (0.95) 2.24 (0.91) 

Verkering_leukC -8.93 2.23 (0.82) 2.89 (0.68) 

NU_uitsprakenB -9.56 1.27 (0.96) 2.16 (0.84) 
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Verkering_leukA -9.66 1.94 (0.88) 2.69 (0.71) 

NU_uitsprakenL -9.84 1.23 (0.95) 2.20 (0.90) 

NU_uitsprakenI -9.97 1.40 (1.11) 2.37 (0.89) 

 

Cluster 4: Liefdevolle relatie 

Examples 
 

[ 63.1 %] 280 

Att - Desc Test value Group Overral 

Continuous attributes : Mean (StdDev) 

NU_uitsprakenF 10.29 2.58 (0.64) 2.24 (0.91) 

NU_uitsprakenL 10.05 2.53 (0.60) 2.20 (0.90) 

Jaren 9.89 16.22 (1.89) 15.29 (2.60) 

NU_uitsprakenI 8.27 2.64 (0.61) 2.37 (0.89) 

NU_uitsprakenB 7.64 2.39 (0.64) 2.16 (0.84) 

NU_uitsprakenG 6.7 2.60 (0.82) 2.36 (0.98) 

Verliefd_pratenA 5.39 0.82 (0.38) 0.74 (0.44) 

Verliefd_pratenD 3.31 0.36 (0.48) 0.31 (0.46) 

Verliefd_pratenB 2.8 0.21 (0.41) 0.17 (0.38) 

NU_uitsprakenE 2.74 1.68 (0.99) 1.58 (1.06) 

NU_samen_doenA 1.69 1.51 (0.74) 1.47 (0.78) 

Verkering_leukE 1.62 2.32 (0.73) 2.27 (0.88) 

Verkering_leukA 1.45 2.73 (0.48) 2.69 (0.71) 

NU_elkaar_contactD 1.4 3.39 (0.96) 3.34 (0.99) 

Verliefd_pratenC 1.39 0.12 (0.33) 0.11 (0.31) 

NU_uitsprakenA 1.36 0.69 (0.89) 0.64 (0.89) 

Verliefd_zijn_J_N 1.31 1.00 (0.00) 1.00 (0.05) 

NU_uitsprakenC 0.99 1.04 (0.86) 1.00 (0.93) 

NU_zien 0.7 2.49 (1.32) 2.45 (1.35) 

Verliefd_pratenI 0.69 0.17 (0.38) 0.16 (0.37) 

NU_conflict_waaroverD 0.18 0.56 (0.74) 0.55 (0.81) 

Verliefd_pratenF -0.18 0.18 (0.39) 0.18 (0.39) 

NU_elkaar_contactC -0.23 2.61 (1.00) 2.62 (1.04) 

Verliefd_pratenG -0.34 0.37 (0.48) 0.37 (0.48) 

NU_conflict -0.41 0.56 (0.55) 0.57 (0.68) 

Verliefd_pratenE -0.86 0.12 (0.32) 0.13 (0.33) 

NU_samen_doenD -0.95 1.99 (0.69) 2.02 (0.92) 

Verkering_leukB -1 2.58 (0.52) 2.60 (0.72) 

NU_conflict_waaroverG -1.29 0.39 (0.74) 0.43 (0.83) 

NU_conflict_waaroverE -1.72 0.30 (0.60) 0.34 (0.66) 

NU_conflict_waaroverA -1.84 0.34 (0.61) 0.39 (0.70) 

Nu_uitgegeaan -1.89 1.20 (0.40) 1.23 (0.42) 

Verkering_leukH -2.08 1.71 (0.92) 1.79 (1.03) 

NU_conflict_waaroverC -2.19 0.25 (0.52) 0.30 (0.65) 

NU_uitsprakenK -2.24 0.50 (0.90) 0.58 (0.90) 
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Verkering_leukG -2.36 2.89 (0.36) 2.94 (0.63) 

NU_conflict_waaroverF -2.75 0.19 (0.48) 0.25 (0.56) 

Verkering_leukF -2.98 1.94 (0.89) 2.04 (0.97) 

NU_uitsprakenJ -3.21 0.46 (0.73) 0.56 (0.84) 

Verkering_leukC -3.3 2.81 (0.40) 2.89 (0.68) 

NU_samen_doenC -3.66 2.06 (0.77) 2.19 (0.97) 

NU_uitsprakenH -3.81 0.23 (0.73) 0.35 (0.85) 

Verkering_nietleukB -3.84 1.79 (0.93) 1.93 (1.02) 

Verkering_nietleukC -4.14 1.25 (0.99) 1.41 (1.06) 

NU_conflict_waaroverB -4.63 0.10 (0.33) 0.18 (0.49) 

NU_elkaar_contactB -4.63 1.74 (0.98) 1.92 (1.07) 

NU_samen_doenB -4.69 1.24 (1.21) 1.46 (1.28) 

Verkering_nietleukD -4.83 1.74 (0.94) 1.92 (1.03) 

Verkering_nietleukA -5.23 1.18 (0.78) 1.34 (0.85) 

Verliefd_pratenH -5.27 0.01 (0.10) 0.05 (0.23) 

NU_conflict_waaroverH -6.01 0.05 (0.21) 0.16 (0.50) 

Verkering_leukD -7.23 0.81 (0.98) 1.11 (1.16) 

NU_uitsprakenD -7.8 0.19 (0.46) 0.39 (0.73) 

NU_elkaar_contactA -9.92 1.26 (0.54) 1.61 (0.96) 

 



 

 

323 

Bijlage 5. Seksuele ontwikkelingstrajecten allochtone jongeren 

Bij de oorspronkelijke werving bleek het aanvankelijk niet mogelijk allochtone jongeren deel te 
laten nemen aan de dagboekstudie. Na overleg met de subsidiegevers is er besloten om via een 
contactpersoon scholen te benaderen waar relatief veel allochtone jongeren een opleiding 
volgen. Er is gekozen voor MBO-opleidingen aangezien de leeftijd van deze leerlingen boven de 
16 jaar is: voor deelnemers van ouder dan 16 jaar is geen toestemming meer nodig van hun 
ouders om mee te doen aan het onderzoek. In totaal deden drie scholen (in totaal zes klassen) 
mee aan het dagboekonderzoek. Voor deze deelnemers gold het invullen van de 
dagboekvragenlijst als een schoolse activiteit. In plaats van zes dagboeken vulden deze 
deelnemers vier dagboeken per wave in. Voor de docenten was het meedoen aan het onderzoek 
een grote investering: zij moesten de leerlingen elke week samen één keer per week in een 
computerlokaal laten plaatsnemen om de dagboekvragenlijst van die week in te vullen. Net als 
de dagboekdeelnemers die de dagboekvragenlijsten thuis invulden, kregen ook de leerlingen 
een email toegestuurd met daarin een persoonlijke link naar de vragenlijst. Met een persoonlijk 
wachtwoord konden ze inloggen en de vragenlijst invullen.  
 
In totaal deden 26 allochtone jongens en 27 allochtone meisjes mee aan het onderzoek. Met 
uitzondering van vier jongeren (3 jongens en 1 meisjes) zaten alle allochtone deelnemers op het 
MBO (zie tabel 1).  

Tabel 1. Etniciteit deelnemers dagboekstudie 

Geboorteland ouders Etniciteit Sekse Totaal 

  

Aantal 

jongens 

Aantal 

meisjes 

 Eén van beide ouders 

komt uit: 
Suriname 0 3 3 

Turkije 1 0 1 

Afrika 1 0 1 

Westers Land 0 2 2 

Beide ouders komen uit: Antillen 3 2 5 

Suriname 5 3 8 

Turkije 6 5 11 

Marokko 5 4 9 

Niet Westers land 2 1 3 

(Noord) Afrika 1 4 5 

Azië  1 0 1 

Westers 0 2 2 

Zuid Amerika 1 1 2 

Totaal 

 
26 27 53 

 
Maar één deelnemer (een jongen van 17,3 jaar) voldeed aan de methodologische eis om een 
seksueel ontwikkelingstraject in kaart te brengen: een deelnemer moest tien of meer 
dagboeken hebben ingevuld, waarvan ten minste de helft van de dagboeken moesten gaan over 
een seksgerelateerd onderwerp. Het traject van deze deelnemer is beschreven in hoofdstuk 6, 
sectie 6.4.2. De 52 andere deelnemers voldeden niet aan deze eis. Het is dan ook niet mogelijk 
om (seksuele) ontwikkelingstrajecten te beschrijven zoals dat is gedaan voor de 42 deelnemers 
in hoofdstuk 6, sectie 6.4. Een belangrijke conclusie is dan ook dat jongeren zich echt vrijwillig 
moeten opgeven, willen ze voldoende gemotiveerd zijn en blijven om de dagboeken uitgebreid 
en regelmatig in te vullen. Een advies richting vervolgonderzoek is dan ook om een belangrijk 
deel van de onderzoekstijd en middelen te besteden aan activiteiten, lessen of gesprekken die 
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de jongeren ertoe moeten brengen om het invullen van de dagboeken als een belang voor 
henzelf te zien, en ze de middelen in handen te geven om dergelijke dagboeken in te vullen.  
 

De 53 deelnemers vulden samen 181 dagboeken in waarvan 53 dagboeken (29%) gingen over 
seksgerelateerde onderwerpen in de brede zin van het woord. Deze 53 dagboeken zijn ingevuld 
door 23 deelnemers (12 jongens en 11 meisjes). Van de 23 deelnemers vulden de meesten 
deelnemers (16 deelnemers; 11 jongens en 7 meisjes) één of twee dagboeken in over de liefde. 
De overige 28 dagboeken over SBW-gerelateerde onderwerpen waren ingevuld door vijf 
deelnemers (één jongen (deelnemer 7 uit hoofdstuk 6) en vier meisjes).  
 
In totaal vulden de 23 deelnemers 87 dagboeken (waarvan dus 53 over SBW-gerelateerde 
gebeurtenissen) in. De meeste dagboeken (19 dagboeken; 36%) gingen over liefdesperikelen 
binnen een relatie. Zestien dagboeken (30%) gingen over verliefdheid (soms op een goede 
vriend), tien over seks (19%) en de rest van de dagboeken gingen voornamelijk over flirten. De 
onderwerpen die worden aangestipt verschillen dus niet van de autochtone deelnemers.  
 
Gebeurtenissen die in de context van een relatie plaatsvonden gingen onder andere over 
‘houden van’: “Over hoe veel ik van haar hou en dat ik haar niet kwijt wil” (deelnemer 17,3 jaar), 
en soms gaat het juist over de vraag “wie meer van wie houd” (deelneemster 18,8 jaar). In een 
aantal gevallen gaan de dagboeken over seks. Over denken aan seks: “Ik denk veel aan 
gemeenschap hebben met me vriendin” (deelnemer 18 jaar), frustratie over seks: “Over seks en 
omdat ze niet wilt” (deelnemer 17,3 jaar) en het hebben van seks: “Gwn veel lekker dinges 
doen”(deelnemer 16,1 jaar). Soms twijfelde de andere partij: “Over dat ze twijfelt in mij en dat ze 
denkt dat ik vreemd ga” (deelnemer 17,6 jaar). Deze twijfel was onterecht, echter bij een andere 
deelnemer zou de twijfel terecht zijn geweest: “Ik ben vreemdgegaan”, vertelt deze jongen  van  
16,3 jaar in het dagboek. De jongen geeft aan het aan zijn vriendin te gaan vertellen. Zeven 
dagboeken gingen over ruzie: “Ik had een beetje ruzie omdat hij tot laat moest werken en ik 
vond dat niet leuk dus reageerde ik een beetje vel” (meisje 16,4 jaar) en “We kregen ruzie op de 
laatste gelede dag dat we elkaar zagen, we waren allebij stil” (deelnemer 18 jaar). 
 
Over verliefdheden werd soms in zijn algemeenheid gesproken: “Liefde” (deelnemer 18,1 jaar) 
of “Ik vindt iemand leuk.” (jongen 16,7 jaar), maar soms zaten er in de verhalen meer drama: “Ik 
vind dat meisje leuk dus ik ging een beetje met haar flirten en aanraken en toen hoorde ik van een 
vriend ( is dat na deze gebeurtenis niet meer ) dingen die niet waar zijn maar dat wist ik niet dus 
zei dat allemaal tegen dat meisje en dat meisje geloofde me eerst en later niet meer en toen was 
heel erg boos op me en had ze me geblokkeerd en nu probeer ik weer het vertrouwen te willen van 
dat meisje omdat ik zonder haar gewoon geen zin meer heb om te leven” (jongen  17,7 jaar). En 
ook deze deelnemer ( jongen 17,3 jaar) ziet het zonder dat ene meisje helemaal niet zitten: “Ik 
ben verliefde op een meisje , die ook met leuk vind en zo, maar zij wil tegelijk tijd niet, ze zeg dat is 
beter als we alleen vrienden blijf en zo, maar het gaat niet  voor mij ik kan niet  want ik veel van 
haar houd  en ik weet dat ze ook van mij hou en zo maar ik kan niet zonder haar en elkeer keer die 
ik haar niet zien word ik gek van binnen en van buiten want ze is alles voor mij , ik geef nooit zo 
veel aan een meisje zoals als ik aan haar geef,  zonder haar ben ik gewoon niks hellemaal niks.....”.  
Soms is de liefde niet wederzijds: “Ben verlliefd op hem en ik kan niet zonder hem maar hij voelt 
niks voor mij. en dat weet ik omdat ik het heb gevraagd…” (meisje 16,3 jaar) en “Ik ben op iemand 
maar durf het niet tegen haar te zeggen ik weet haar antwoord wel nee is het antwoord” (jongen 
17,7 jaar). Gelukkig is het soms wel wederzijds: “Dat ze verliefde op mij bent” (deelnemer 17 
jaar).  
 
De dagboeken die gingen over enkel fysieke seks zijn soms heel kort en bondig: “Seks”, maar 
soms geeft een deelnemer toch wat extra informatie zoals dit meisje (16,8 jaar): “Sex hele lekker 
sex.” En in een volgend dagboek schrijft ze: “Heftige sex en toch gezellig!”. In weer een ander 
dagboek geeft ze aan graag seks te willen: “Ik ga haar gewoon vragen sex met mij te hebben”. Een 
andere deelnemer vertelt: “Ik ging uit met mijn vrienden en ging met een meisje naar huis”. 
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Verder schijft hij over de gebeurtenis: “Ik ging gewoon uit met mijn vrienden naar een discotheek 
gewoon om even wat te vieren in de weekend en ging uiteindelijk met een meid naar huis om haar 
te geven wat ze wou”. Een andere jongen schrijft: “Had ongeloofelijk lekker seks”. Op de vraag wat 
hij op dat moment wilde schreef hij: “Nog een x” en op de vraag ‘Wat deed jij?’, antwoordde hij: 
“We deden nog een keer”.  
 
Naast de drie hoofdonderwerpen waren er twee opvallende gebeurtenissen. Een opvallende 
gebeurtenis werd opgeschreven door een jongen van 22,2 jaar. Hij schrijft dat de gebeurtenis 
ging over “…mijn zoontje die vorige week is geboren”. De deelnemer geeft aan dat hij een goede 
vader wil zijn en op de vraag hoe hij dat gaat bereiken antwoord hij: “alles wat nodig is om een 
goed vader te zijn”. Eén andere keer werd ‘aanranding’ genoemd door een deelneemster van 16 
jaar. Dit meisje vulde maar één keer een dagboek in. 
 
In 31,5% van alle dagboeken (dat is 45% van alle overige onderwerpen naast de SBW-
gerelateerde dagboeken) vertelden de deelnemers dat ze die week niets hadden meegemaakt, 
dat ze dat niet wilde vertellen of dat het privé was. Dit hoge percentage geeft (zoals eerder is 
aangestipt) aan dat het voor een dagboekonderzoek van belang is dat de deelnemers zich zelf 
opgeven, iets wat bij allochtone jongeren aanzienlijk minder vanzelfsprekend is dan bij 
autochtone jongeren. Een advies richting vervolgonderzoek is dan ook om een belangrijk deel 
van de onderzoekstijd en middelen te besteden aan activiteiten, lessen of gesprekken die de 
jongeren ertoe moeten brengen om het invullen van de dagboeken als een belang voor henzelf 
te zien, en ze de middelen in handen te geven om dergelijke dagboeken in te vullen. 
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Nederlandse samenvatting 

Seksuele ontwikkeling tussen 9 en 22 jaar 

Meer dan van zoen tot het doen 

In juni 2008 hebben de onderzoekers een subsidieaanvraag ingediend naar aanleiding 
van deze subsidiecall: Programma Seksuele gezondheid van de jeugd in 
samenwerking met het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit. Deze 
aanvraag werd gehonoreerd en het onderzoek, gefinancierd door FWOS, startte in 
april 2009. Ter bevordering van een ‘gezonde’ seksuele ontwikkeling is er een 
wetenschappelijk raamwerk nodig dat onderliggende mechanismen bestudeert die 
ten grondslag liggen aan een dergelijke ontwikkeling. Om te onderzoeken hoe 
seksueel gedrag zich binnen de dagelijkse context manifesteert en om inzicht te 
krijgen in individuele ontwikkelingspatronen, is procesonderzoek nodig: wanneer en 
op welke manier beïnvloeden jongeren elkaar? Het centrale onderzoeksdoel van deze 
rapportage is dan ook om zowel een theoretische als empirische bijdrage te leveren 
aan de kennis over het (pre)seksuele ontwikkelingsproces van kinderen en 
adolescenten (9 tot en met 22 jaar), waarbij de nadruk ligt op de ‘gezonde’ en 
(relatief) normale seksuele ontwikkeling in de brede zin van het woord. Kennis over 
het verloop van het ‘normale’ en ‘normatieve’ seksuele ontwikkelingsproces is 
belangrijk om vast te kunnen stellen wanneer er sprake is van een problematisch of 
risicovol ontwikkelingstraject en levert handvatten op om in te kunnen grijpen 
wanneer dat nodig is. Om deze ontwikkelingstrajecten in kaart te kunnen brengen is 
enerzijds gebruik gemaakt van cross-sectioneel onderzoek bij 2022 respondenten. 
Hierbij werd een internetgebaseerde, interactieve vragenlijst gebruikt met open zowel 
als gesloten (meerkeuze) antwoordmogelijkheden. Anderzijds is gebruik gemaakt van 
een longitudinale, internet gebaseerde dagboekmethode waarbij 376 jongeren over 
een periode van maximaal twee jaar hun ervaringen met seksualiteit in brede zin 
konden opschrijven.  
 
Het huidige onderzoek verschilt op zeven cruciale punten met eerder onderzoek naar 
de seksuele ontwikkeling van kinderen en adolescenten.  
 
Ten eerste wordt er een bredere definitie van de seksuele ontwikkeling gehanteerd 
dan in de meeste onderzoeken gebruikelijk is. Onderzoek naar de seksuele 
ontwikkeling focussen zich dikwijls de fysieke seksuele activiteiten en de bijhorende 
risicogedragingen. Wij leggen daarentegen een sterke nadruk op seksualiteit in de 
brede zin van het woord, dus als een verschijnsel dat ingekaderd is in het geheel van 
handelingen, belangen, emoties en motieven die kenmerkend zijn voor individuele 
jongeren. Ten tweede is er in het huidige onderzoek een theoretisch raamwerk 
geïntroduceerd dat diende als richtlijn bij het empirisch onderzoek: het Sexual 
Development Dynamic System model (SDDS-model). Het SDDS-model omvat een 
beschrijvend raamwerk voor ontluikende seksualiteit, dat de seksuele ontwikkeling 
van kinderen en adolescenten, in de brede zin van het woord, omvat. Het model is 
gebaseerd op de theorie van complexe dynamische systemen en maakt gebruik van 
een dynamisch handelingsmodel. De theorie van complexe dynamische systemen maakt 
het mogelijk het ontwikkelingsproces van seksualiteit in kaart te brengen als een 
complex, veranderlijk en individueel proces. Ten derde is een expliciet op het 
individuele ontwikkelingstraject gerichte beeld van seksuele ontwikkeling geschetst. 
Denkende vanuit bovenbeschreven raamwerk hebben we geprobeerd in dit 
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onderzoek het individuele, handelings- en proceskarakter van seksuele ontwikkeling 
te benadrukken. Als vierde is de minimum leeftijd van de jongste deelnemers omlaag 
gebracht van 12 naar 9 jaar (in vergelijking met het onderzoek ‘Seks onder je 25ste’). 
Ten vijfde is de seksualiteit van de Nederlandse jeugd niet alleen in kaart gebracht 
met behulp van een eenmalige (cross-sectionele) vragenlijst, maar zijn er tevens 
jongeren, in de dagboekstudie, over een langere periode gevolgd. Een zesde 
onderscheidend kenmerk is dat dit onderzoek naast kwantitatief ook kwalitatief van 
aard was en de deelnemers naast multiple-choice vragen tevens open vragen kregen 
voorgelegd. Als zevende en laatste punt is er in het huidige onderzoek gebruik 
gemaakt van andere analysemethoden dan gebruikelijk in seksualiteitsonderzoek, 
zoals Loess-curves en de Monte Carlo-methode. De Loess-techniek is een grafische 
methode om een algemeen patroon in spreidingsdiagram te visualiseren door middel 
van een zogenaamde (best passende) geëgaliseerde curve, die de fluctuaties binnen 
het tijdsverloop kan weergeven. De Monte Carlo-methode is geschikt om relatief 
kleine groepen – vooral van belang voor het longitudinale onderzoeksgedeelte – te 
toetsen en kan rekening houden met de eigenaardigheden (zoals missende waarden) 
van een bepaalde dataset.  
 
De resultaten van de twee studies zijn onderverdeeld in twee delen.  

 

In deel 1 van de resultaten is gekeken naar de resultaten van de cross-sectionele 
vragenlijststudie (983 jongens en 1039 meisjes). Ten eerste is onderzocht welke plek 
seksualiteit inneemt in het dagelijkse leven van de jongeren (hoofdstuk 4): spelen 
onderwerpen met betrekking tot seksualiteit een grote rol in het leven van de 
deelnemers in vergelijking met bijvoorbeeld het hebben van vriendschappen of de 
dagelijkse beslommeringen van school? Verschilt de belangrijkheid van seksualiteit 
voor jongens en voor meisjes en verandert de interesse naar seksualiteit naarmate de 
adolescent ouder wordt? Hoofdstuk 5 behandelt de verschillende vormen van relaties 
met andere personen waarbij seksualiteit (potentieel) een rol speelt. Daartoe worden 
de deelnemers van de cross-sectionele vragenlijsten ingedeeld in zogenaamde 
‘relatiestaten’. Vragen die hier onder andere aan de orde komen zijn: Hoeveel ervaring 
hebben de jongeren nu daadwerkelijk? En hoe beoordelen ze deze ervaring?  
Deel 2 van dit rapport omvat de resultaten van de dagboeken (142 jongens en 234 
meisjes). De seksualiteit van individuele jongeren wordt bekeken over het verloop van 
de tijd. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op datgene wat de jongeren qua seksualiteit in 
de brede zin van het woord wekelijks bezighoudt. Daarbij is tevens gekeken hoe de 
relatiestaten van de jongeren veranderen over tijd. In hoofdstuk 7 wordt 
grensoverschrijdend gedrag uitgebreid beschreven. Komt grensoverschrijdend gedrag 
voor in de dagelijkse context? En op wat voor manier gaan jongeren hiermee om? 
 
Deel 1. Conclusie seksualiteit in perspectief 
Berichten in de media geven vaak aanleiding tot het vermoeden dat jongeren veel met 
seksualiteit bezig zijn. Ook onderzoek richt zich regelmatig op onderwerpen die te 
maken hebben met seksualiteit van jongeren, vaak met een fysieke en negatieve 
invalshoek. Ouders zijn echter over het algemeen van mening dat hun kinderen op een 
andere manier en in mindere mate met seksualiteit bezig zijn dan in de media en 
onderzoek naar voren komt.  
 
Uit hoofdstuk 4 kunnen we uit de gesloten vragen opmaken dat al vanaf jonge leeftijd 
veel jongeren bezig zijn met onderwerpen zoals verliefdheid en verkering en dat een 
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groot deel van hen al eens getongzoend heeft. De frequenties waarmee onderwerpen 
als verliefdheid, verkering en fysieke aspecten van seksualiteit bij jongeren 
voorkomen vertoont vaak een S-vormig ontwikkelingsverloop, dat wil zeggen een 
proces waarbij er eerst sprake is van een relatief langzame toename in die frequenties, 
gevolgd door een versnelling die vaak inzet rond de leeftijd van 13 tot 14 jaar, gevolgd 
door een stabilisatiefase tegen de leeftijd van ongeveer 20 jaar. Globaal komen deze 
resultaten overeen met het onderzoek van De Graaf et al. (2012). Onze 
ontwikkelingscurves laten echter meer variatie zien in het proces, zoals tijdelijke 
afnames in de frequentie waarmee een bepaald verschijnsel voorkomt (ooit al eens 
verliefd geweest zijn bijvoorbeeld). Dergelijke tijdelijke regressie wijzen op 
veranderingen in de ideeën die jongeren hebben t.a.v. bepaalde aspecten van relaties 
en seksualiteit. Afgaande op de percentages verkregen in vragenlijstonderzoek met 
gesloten vragen lijkt het erop dat jongeren inderdaad veel met seksualiteit bezig zijn.  
 
De open vraag ‘Wat is voor jou op dit moment heel belangrijk?’ (op het punt van 
seksualiteit en relaties) geeft echter een ander beeld. Slechts 17% van de jongeren 
geeft aan dat hun relatie belangrijk is, dat verliefdheid hen bezighoudt of dat liefde 
belangrijk is. Daarbij worden relatief weinig fysieke seksuele handelingen genoemd. 
Ook de antwoorden op de open vragen naar de fysieke seksuele ontwikkeling, zoals 
we die in hoofdstuk 5 hebben besproken, geven een genuanceerder, en in zekere zin 
minder extreem, beeld van op wat voor manier jongeren bezig zijn met seksualiteit. 
 
Wat opvalt is dat er een discrepantie is tussen de percentages die voortkomen uit de 
gesloten vragen en het aantal aan seksualiteit gerelateerde antwoorden uit de open 
vragen. Zo’n 90 procent van de jongeren is bijvoorbeeld verliefd geweest, maar slechts 
46 jongeren (2%) vermelden verliefdheid in de open vraag over wat voor hen 
belangrijk is op het moment dat deze vraag wordt gesteld (hoofdstuk 4). Hetzelfde 
geldt voor relaties: zo’n 70 procent geeft aan een relatie te hebben gehad maar 243 
van de 2024 jongeren (12%) vinden hun huidige relatie belangrijk genoeg om hiervan 
melding te maken bij de open vraag (hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5). Wat betreft fysieke 
handelingen blijven de antwoorden in de open vraag ook grotendeels uit, terwijl in De 
Graaf et al. (2012) naar voren komt dat jongeren met toenemende leeftijd steeds meer 
fysieke seksuele handelingen verrichten, consistent met de ontwikkelingscurves die 
we uit onze data hebben afgeleid. Hoofdstuk 5 laat zien dat wanneer jongeren 
seksueel fysiek actief zijn dit op een kleinere schaal gebeurt dan eerder onderzoek 
doet vermoeden.  
Dat wil zeggen, aan de ene kant lijken onderwerpen die met seksualiteit te maken 
hebben belangrijk te zijn voor jongeren (dat leiden we af uit hun antwoorden op de 
gesloten vragen). Aan de andere kant blijkt dat, wanneer ze niet gestuurd worden in 
hun antwoordopties, de jongeren seksgerelateerde onderwerpen relatief weinig 
benoemen als zijnde van direct belang. Seksualiteit speelt dus waarschijnlijk een 
kleinere rol in het dagelijks leven van jongeren dan vaak wordt aangenomen, zeker in 
vergelijking met andere belangrijke onderwerpen zoals sociale en 
vriendschapsrelaties met andere personen (vrienden en familie) en dagbesteding 
(hobby’s en school). Het idee dat jongeren veel met seksualiteit bezig zijn moet dan 
ook in de context van hun totale handelen worden gezien, dat wil zeggen in de context 
van hun belangen en hun evaluaties van de mate waarin hun belangen in het 
dagelijkse leven worden gerealiseerd. De rol die seksualiteit speelt in het dagelijks 
leven van adolescenten neemt met de leeftijd duidelijk toe, maar die toename geldt 
evenzeer voor allerlei andere onderwerpen die jongeren belangrijk vinden. Een 
belangrijke bevinding is dat  het vooral de relationele en emotionele aspecten van 
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seksualiteit zijn die de jongeren bezig houden, en niet de fysieke handelingen op zich. 
Hierin geven, naar onze mening, de media en veel tot nu toe gepubliceerd onderzoek 
een vertekend beeld. Het feit dat jongeren bezig zijn met relaties en verliefdheid pleit 
voor een brede definitie van seksualiteit en voor meer onderzoek naar de context 
waarin seksualiteit zich ontwikkelt. De achterliggende reden dat de seksueel-fysieke 
component voor jongeren minder direct van belang lijkt dan de relationele  
component zou wel eens kunnen liggen in het feit dat fysieke seksualiteit – althans in 
de West-Europese context – een cultureel en moreel geaccepteerd onderdeel van hun 
relaties met anderen is. Zij hoeven in die zin de fysiek-seksuele component van hun 
relaties met leeftijdsgenoten minder te bevechten dan in andere tijden of culturen het 
geval was of is. Door dit meer vanzelfsprekende karakter verliest de fysiek-seksuele 
component van hun relaties in zekere zin de urgentie die deze zou hebben als er 
sprake zou zijn van belemmeringen bij het realiseren van dit fundamentele belang 
(“concern”). 
 
De open antwoordmogelijkheid gaf veel meer verschillende soorten antwoorden dan 
de gesloten opties konden bieden. Ook was het aantal antwoorden erg scheef verdeeld 
over de opties. De open optie werd dan ook in een derde van de gevallen gebruikt. 
Daarom kan geconcludeerd worden dat de gesloten antwoordopties eigenlijk te 
sturend waren en geen goede afspiegeling van de werkelijke variatie vormden. Het 
gebruik van de open antwoordoptie gaf veel nieuwe informatie waardoor uiteindelijk 
een beter inzicht werd verkregen in de verschillende criteria die jongeren hanteren 
als ze het hebben over “verkering hebben”. Dit is iets wat in gedachten moet worden 
gehouden bij het interpreteren van de resultaten van de gesloten vragen. De 
antwoorden op de open vragen bieden nieuwe inzichten in de belevingswereld van de 
jongeren. Deze manier van vraagstelling is daarom, zeker bij exploratief onderzoek 
van grote waarde. Ons onderzoek heeft naar onze mening laten zien dat open 
antwoorden, zelfs bij een grote groep respondenten, goed systematisch te verwerken 
zijn en een rijkdom aan in principe verder toetsbare conclusies opleveren. 
 
Het lijkt er dus op dat de jongeren graag zelf willen vertellen wat ze denken en voelen. 
Hoewel de jongeren soms een gesloten antwoord optie kunnen aanklikken kiezen zij 
toch vaak voor de open variant waarbij zij hun verhaal kwijt kunnen (bijvoorbeeld: 
van alle jongeren beschreef 22% in de open antwoord optie dat het hebben verkering 
berust op ‘een afspraak’, terwijl dit antwoord in principe viel onder de derde gesloten 
antwoordcategorie). Dat deelnemers graag voor de open antwoord optie gaan werd 
ook gevonden in eerder onderzoek (Boelhouwer, 2013). Dit pleit wederom voor het 
gebruik van een open vraagstelling. Het kan het invullen van de vragenlijst prettiger 
maken voor de deelnemers en ze zullen zich meer betrokken voelen bij het invullen 
waardoor de validiteit van de antwoorden verbetert. Jongeren denken mogelijk meer 
na over hun antwoord als ze deze zelf moeten verwoorden, en ze lijken zonder meer 
bereid extra moeite te doen om hun eigen antwoorden en meningen op te schrijven. 
Zeker wanneer jongeren voor een langere tijd gevolgd worden zou het gebruik van 
open vraagstelling kunnen voorkomen dat het invullen een automatisme wordt. De 
manier waarop de vragen gesteld worden heeft dus duidelijk effect op de antwoorden 
van de deelnemers. 
 
Ons onderzoek geeft duidelijk aan dat de definities van seksgerelateerde 
onderwerpen verschuiven over de leeftijd. Eerder noemden we  bijvoorbeeld de 
tijdelijke teruggang in het aantal jongeren dat zegt ooit eens een keer verliefd te zijn 
geweest, of een relatie te hebben gehad. Een dergelijke teruggang is alleen maar te 
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verklaren als jongeren vanaf een bepaalde leeftijd andere, en waarschijnlijk 
realistischer, definities van verliefdheid en het hebben van een relatie gaan 
ontwikkelen, waarbij relaties en ervaringen die ze op jongere leeftijd als verliefdheid 
zouden hebben gekenschetst, niet langer meer onder deze categorieën worden gevat. 
Met deze betekenisverschuivingen dient uitdrukkelijk rekening te worden gehouden 
bij de interpretatie van onderzoeksresultaten. Onderzoek dat onvoldoende rekening 
houdt met de betekenisverschuiving van verschillende seks-gerelateerde termen 
loopt het risico te leiden tot een overschat of vervormd beeld van  de seksuele 
belangstelling en seksueel gedrag van jongeren. 
 
Het aantal jongeren per leeftijdscategorie was niet evenredig verdeeld. Zo waren er 
erg weinig deelnemers rond de 10 en rond de 22 jaar oud en waren er juist veel 
jongeren tussen 13 en 17 jaar. Dit kan een effect hebben gehad op de resultaten. 
Uitspraken over jongeren aan beide uitersten van de leeftijdsschaal zijn wellicht 
minder betrouwbaar. Met behulp van de Loess-transformatie is geprobeerd hiervoor 
te corrigeren. In alle grafieken is gebruik gemaakt van de Loess techniek om de data 
samen te vatten met behulp van een continue lijn die echter wel de plaatselijke pieken 
en dalen weergeeft. Met name tussen de leeftijd van ongeveer 14 en 17 komen 
dergelijke pieken en dalen vaak voor. Deze bevinding is consistent met het algemene 
beeld van de adolescentie als een turbulente tijd (Kroger, 2007). Tijdens de 
adolescentie verandert er veel voor jongeren. Niet alleen hun lichaam en brein 
ondergaan diverse groeispurts, maar ook de mentale processen en de omgeving 
veranderen. Denk bijvoorbeeld aan de transitie van basisschool naar middelbaar en 
vervolgens beroepsonderwijs. Niet alle jongeren doorlopen op hetzelfde moment 
dezelfde veranderingen en de verschillen die gevonden zijn in de resultaten kunnen 
het gevolg zijn van individuele verschillen in de timing van fysieke, sociale en 
educatieve processen tijdens de adolescentie. 
 
Samenvattend, als we onze resultaten bekijken vanuit een handelings-perspectief 
(‘agent-perspective’) blijkt dat seksualiteit slechts één van de vele belangen of 
concerns is die jongeren in een dagelijkse handelen proberen te realiseren. De 
seksualiteitsconcern is duidelijk ingebed in de bredere concern van relaties met 
anderen, meer specifiek leeftijdsgenoten. Dit is een voor jongeren zeer belangrijke 
concern, die verschillende vormen aanneemt, van relaties met klasgenoten over 
relaties met vrienden tot romantische of liefdesrelaties. De fysieke aspecten van dit 
laatste soort relaties lijken voor de grote meerderheid van de jongeren een 
vanzelfsprekend onderdeel van deze relaties te zijn en er is over de leeftijd sprake van 
een stapsgewijze intensivering van dit type relaties. Wat jongeren bezighoudt is 
eerder een ex dan seks.... 
 
Deel II. Conclusie seksualiteit over tijd in de dagelijkse context 
Jongeren moeten zich veilig voelen om te kunnen schrijven over een delicaat en 
persoonlijk onderwerp als seksualiteit. Aan die conditie lijkt, door middel van de 
digitale dagboeken, voldaan. Jongeren doen uitgebreid verslag over hun belevenissen 
op het gebied van de liefde, relaties, seks en verliefdheid. Er zijn geen aanwijzingen 
dat jongeren systematisch belangrijke aspecten zouden verzwijgen of verdoezelen. De 
dagboeken laten een schat aan persoonlijke gebeurtenissen en ervaringen zien, en er 
is geen reden om te veronderstellen dat deze niet authentiek zouden zijn. De 
dagboekreeksen van verschillende jongeren kunnen soms zeer sterk van elkaar 
verschillen, in termen van frequentie en de mate van detail. Tevens blijkt er op het 
punt van de inhoud en frequentie van dagboeken een verschil te bestaan tussen 
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jongeren die zichzelf als vrijwilliger opgeven en jongeren die ‘gedwongen’ mee 
moeten doen en die de dagboeken invullen als onderdeel van een schoolse activiteit. 
Voor het invullen van de dagboeken als onderdeel van schoolse activiteiten is gekozen 
om op die manier voldoende allochtone deelnemers, met name in het MBO, te kunnen 
includeren. Jongeren die gedwongen meedoen in de vorm van een schoolse activiteit 
vullen de dagboeken echter minder frequent in en geven minder details dan jongeren 
die zichzelf als vrijwilliger hebben opgegeven… 
Jongeren moeten zich dus echt vrijwillig opgeven, willen ze voldoende gemotiveerd 
zijn en blijven om de dagboeken uitgebreid en regelmatig in te vullen, iets wat bij 
allochtone jongeren aanzienlijk minder vanzelfsprekend is dan bij autochtone 
jongeren.  
 
Dit brengt natuurlijk wel de mogelijkheid met zich mee dat hiermee een selecte groep 
deelnemers wordt gecreëerd. Het conflict tussen representativiteit en validiteit is niet 
zomaar een technisch probleem. Binnen de financiële en personele beperkingen van 
regulier onderzoek is het vaak niet op te lossen. Een gerichte aanpak is vereist, 
waarbij wordt voorafgaand aan het feitelijk onderzoek langdurig en intensief wordt 
geïnvesteerd in een bepaalde (moeilijke) doelgroep. Een advies richting 
vervolgonderzoek is dan ook om een belangrijk deel van de onderzoekstijd en 
middelen te besteden aan activiteiten, lessen of gesprekken die de jongeren ertoe 
moeten brengen om het invullen van de dagboeken als een belang voor henzelf te zien, 
en ze de middelen in handen te geven om dergelijke dagboeken in te vullen.  
 
Een van de belangrijkste bevindingen van de dagboekstudie is dat de concrete 
seksuele ontwikkelingstrajecten van jongeren zeer variabel zijn. Jongeren wisselen 
relatief snel van relatiestaten, en zelfs binnen elke relatiestaat is er sprake van een 
hoge mate van intra-individuele variabiliteit (fluctuaties). Het aspect van fluctuaties 
en snelle wisselingen wordt daarmee één van de basiskenmerken van de manier 
waarop seksualiteit in de brede betekenis van het woord zich bij jongeren 
manifesteert en zich ontwikkelt. Waarschijnlijk is de dagboekmethode de enige 
manier om dit karakteristieke kenmerk op het spoor te komen. De  
gegeneraliseerd met verlies van essentiële kenmerken zoals variabiliteit. Zelfs 
vragenlijsten die verschillende keren, bijvoorbeeld met tussenpozen van drie 
maanden worden afgenomen (de inventarisatievragenlijst) zijn naar alle 
waarschijnlijkheid niet in staat om de seksuele ontwikkeling van een adolescent 
volledig in kaart te brengen, daar waar het gaat om de snelheid van de veranderingen 
en de wisselingen van week tot week. 
 
Een andere belangrijke conclusie die uit de dagboeken kan worden getrokken is 
consistent met de conclusie die we hebben getrokken uit de open antwoorden op de 
cross-sectionele vragenlijst. Jongeren rapporteren relatief weinig seksgerelateerde 
gebeurtenissen in de brede zin van het woord, zelfs wanneer daar expliciet naar 
gevraagd wordt. Dit sluit aan bij onze eerdere conclusie dat seksualiteit als dusdanig 
voor adolescenten geen op de voorgrond tredende concern is. Seksualiteit vormt een 
onderdeel van hun relatief blijvende dan wel wisselende romantische of 
liefdesrelaties met anderen, en deze relaties kunnen worden beschouwd als een 
belang (concern) die een onderdeel vormt van een fundamenteler belang of concern, 
welke gericht is op relaties met anderen. Deze conclusie sluit goed aan bij de theorie 
van Deci en Ryan (2000) volgens welke de verbondenheids- of relationele concern één 
van de drie basisbelangen is die schuilt achter elke vorm van menselijk gedrag. Naast 
deze relationele concern onderscheiden Deci en Ryan ook de competentieconcern en 
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de autonomieconcern. In de dagboeken zien we hoe de relationele concern duidelijk 
op de voorgrond treedt, met op de achtergrond de worsteling met autonomie van de 
jongeren in de relaties met anderen. 
 
De dataset van gecodeerde antwoorden gebaseerd op de dagboeken biedt nog talloze 
mogelijkheden om, in vervolgonderzoek, vragen over verschillende onderwerpen met 
betrekking tot seksualiteit en relaties in de dagelijkse context te beantwoorden.  
 
We kunnen dit illustreren aan de hand van Hoofdstuk 7 waarin een analyse van de 
dagboeken met betrekking tot het probleem van grensoverschrijdend gedrag en 
weerbaarheid wordt gepresenteerd. We vonden vijf typologieën van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag: seksueel misbruik, interactie met een volwassene, 
meerdere partners, twijfel en toch doorgaan en te snel/te ver gaan. 
Grensoverschrijdend gedrag blijkt dus meer gevarieerd dan wat gerapporteerd werd 
in De Graaf et al. (2012). Onze analyse bevatte ook een tijdsaspect waarmee het 
proces dat leidt tot grensoverschrijdend gedrag in kaart kon worden gebracht. Zo 
bleek bij een meisje dat strippoker had gedaan (categorie te snel/ te ver gaan) dat 
seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen een interactie geleidelijk kan ontstaan. 
Het kan soms onschuldig beginnen (hier met een spelletje) en ernstig eindigen. Een 
slachtoffer kan er nadien nog lang last van hebben, zoals dit meisje dat niks meer 
durfde op seksueel gebied. Verder bleek dat onder de slachtoffers de emoties 
varieerden en niet uitsluitend negatief waren, zowel op het moment van de 
gebeurtenis als erna. Bovendien bleek dat per typologie het type dader verschilde. Zo 
was het voornamelijk een volwassene of een familielid bij seksueel misbruik, maar 
vooral de leeftijdsgenoten en vrienden bij de andere vormen van grensoverschrijdend 
gedrag.  
 
Aangezien de typologieën uit de dagelijkse context van de jongeren komen, zullen 
deze voor de jongeren ook goed herkenbaar zijn. De typologieën en de voorbeelden uit 
de dagboekstudie kunnen gebruikt worden binnen een preventief lesprogramma. Dit 
programma kan tot doel hebben seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar 
te maken onder de jongeren zelf, en ze de gelegenheid te bieden dit gedrag, op basis 
van reële voorbeelden, zowel vanuit het perspectief van de dader als vanuit het 
perspectief van het slachtoffer te bekijken. Door de nadruk te leggen op het proces dat 
aanleiding geeft tot grensoverschrijdend gedrag, kunnen jongeren dergelijke 
processen leren herkennen en dit gedrag leren vermijden. 
 
Jongeren blijken vrij openhartig te zijn in wat ze aan de dagboeken toevertrouwen. 
Het bijhouden van een dagboek kost moeite, en die moeite staat niet altijd in 
verhouding tot wat de jongere aan baten verwacht door het invullen van de 
dagboeken. Desondanks hebben een relatief groot aantal jongeren een reeks 
dagboeken ingevuld die een goed beeld geven van wat jongeren bezighoudt op het 
punt van verliefdheid, liefde en seks. 
 
Over het algemeen zijn meisjes meer dan jongens geneigd om seksgerelateerde 
onderwerpen in de dagboeken aan te roeren. Dat verschil is echter niet bijzonder 
groot. Verder blijkt er bij jongeren onder de 17 nauwelijks enig leeftijdsverschil te zijn 
in de frequentie van seksgerelateerde dagboeken. Vanaf 17 echter, zien we dat andere 
onderwerpen de seksgerelateerde onderwerpen enigszins gaan verdringen, met name 
onderwerpen op het punt van school en toekomstig beroep. Ook hier zijn de 
verschillen weliswaar niet toevallig, maar toch relatief klein. Jongeren van 
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Nederlandse afkomst zijn geneigd om in hun dagboeken meer seksgerelateerde 
onderwerpen te noemen dan jongeren die niet van Nederlandse afkomst zijn, maar 
ook hier is het verschil klein. Datzelfde geldt voor de invloed van geloof: jongeren die 
zeggen niet gelovig te zijn noemen ongeveer hetzelfde aantal seksgerelateerde 
onderwerpen in hun dagboeken als gelovige jongeren. Daarbij moet echter een 
duidelijke kanttekening worden gemaakt voor islamitische jongeren, met name 
degenen die zeggen zeer gelovig te zijn. In hun dagboeken komen duidelijk minder 
seksgerelateerde onderwerpen voor dan in de dagboeken van jongeren die zichzelf 
christelijk en zeer gelovig noemen, of de dagboeken van jongeren die zeggen niet te 
geloven. Verder noemen hoogopgeleide jongeren meer seksgerelateerde 
onderwerpen dan lager opgeleide jongeren, maar ook hier zijn de verschillen klein. 
 
Een zeer opvallende bevinding is dat, hoewel de dagboeken uitdrukkelijk vragen naar 
wat de jongeren de afgelopen week heeft bezig gehouden op het gebied van 
verliefdheid, liefde en seks, twee derde van de dagboekonderwerpen niet 
seksgerelateerd zijn. Jongeren hadden er natuurlijk voor kunnen kiezen om in dat 
laatste geval niets in te vullen, maar deze andere dan seksgerelateerde onderwerpen 
houden hen klaarblijkelijk dermate bezig dat zij bereid zijn om hier uitgebreid kond 
van te doen. Van deze niet-seksgerelateerde onderwerpen gaat ongeveer een derde 
over leeftijdsgenoten, en een derde over werk en school. Andere onderwerpen gaan 
over gezin en familie. Onderwerpen die ten aanzien van leeftijdsgenoten spelen zijn 
vriendschappen en de positieve en negatieve aspecten van de relaties met 
leeftijdsgenoten. In feite liggen deze aspecten in het directe verlengde van de aspecten 
die jongeren noemen in hun seksgerelateerde dagboeken. De betrokkenheid bij school 
en werk hangt samen met belangen (concerns) ten aanzien van competentie en 
autonomie. Het autonomie-aspect speelt ook een belangrijke rol in de onderwerpen 
die deze jongeren noemen met betrekking tot hun relaties met het gezin. Daarbij gaat 
het vaak om ruzies en onenigheid die te maken hebben met de autonomiewens van de 
jongeren. Daartegenover staan echter evenveel meldingen die te maken hebben met 
de betrokkenheid die de jongeren voelen bij de overige leden van hun gezin en familie. 
 
Met behulp van de dagboeken hebben we geprobeerd om de dynamiek van de 
relatiestaten in kaart te brengen. We onderscheiden vier relatiestaten, namelijk niets 
(niet verliefd en geen relatie), verliefd, relatie en uit (Uit is de toestand die volgt op het 
beëindigen van een relatie). Met deze vier relatiestaten kan een complex geheel aan 
tijdseriële patronen worden verkregen, namelijk overgangen van de ene staat naar de 
andere, inclusief het gelijk blijven van de relatiestaat over de tijd (in feite is dat dan 
een overgang van de relatiestaat naar zichzelf). 
 
Over het algemeen blijken meisjes standvastiger te zijn in hun relatie staat dan jongens 
(het gaat hierbij uiteraard om de relatiestaten die afhankelijk zijn van de geneigdheid 
van meiden om hierover te communiceren). Bij meisjes is de duur van de trajecten, 
dat wil zeggen het aantal geschreven dagboeken, over het algemeen wat groter dan 
dat bij de jongens, welke wat meer dan de meisjes de neiging hebben om na één 
dagboek te stoppen. In hun gecommuniceerde relatiestaten blijken meisjes ook sneller 
de overgang te maken van een uit-staat (een relatie is beëindigd) naar verliefd. Een 
zeer opvallend kenmerk is trouwens de hoge mate van fluctuatie en veranderingen in 
de relatiestaten. Zelfs als de relatiestaat over de dagboeken heen gelijk blijft – 
bijvoorbeeld relatie of verliefd – is er sprake van opvallende wisselingen in de 
feitelijke inhoud van die relatiestaat en de bijbehorende emoties en ervaringen. Bij 
jongeren is het proces van liefde, verliefdheid en relaties een zeer variabel en 
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fluctuerend proces, dat eerder neigt naar chaos dan naar orde (waarbij we die 
begrippen interpreteren in de context van complexe dynamische systemen). 
 
Reeksen van minstens 10 dagboeken, met daarbij een proportie van seksgerelateerde 
dagboeken van meer dan 50%, welke we bij in totaal 42 respondenten aantroffen, zijn 
gebruikt om een beeld te schetsen van de verschillende ontwikkelingstrajecten van 
relatiestaten. Hierbij konden drie typen worden onderscheiden, namelijk de niet 
variabele ontwikkelingstrajecten, de trajecten die een beetje variabel waren, en de 
variabele ontwikkelingstrajecten. Deze drie typen zijn qua aantallen redelijk verdeeld 
over de 42 reeksen waarvoor minstens 10 dagboeken beschikbaar waren. De niet 
variabele trajecten konden worden onderscheiden in verschillende deeltypen, 
afhankelijk van de stabiele relatiestaat binnen het niet variabele traject.  
 
Deze subtypen corresponderen met verschillende soorten ervaringen, emoties, 
belangen en handelingen die het seksuele ontwikkelingstraject – zoals het door de 
reeks dagboeken wordt weergegeven – kenmerken. Het predikaat ‘Niet variabel’ geeft 
aan dat de relatiestaat over het gehele gecommuniceerde traject gelijk blijft, maar 
impliceert beslist niet dat er sprake is van stabiliteit in handelingen, belangen of 
emoties. Jongeren blijken hierin in sterke mate over de tijd te variëren. Daarnaast 
blijkt uit het bestaan van deze verschillende subtypen dat er inderdaad grote 
verschillen bestaan tussen jongeren in de aard van de relatiestaat die ze voor een 
bepaalde periode innemen. 
 
Jongeren die vallen binnen de ‘beetje variabele’ ontwikkelingstrajecten kenmerken 
zich door een opeenvolging van minstens twee relatiestaten, en dus door een 
opeenvolging van minstens twee subtypen van dergelijke relatiestaten, zoals boven 
beschreven. Zowel op het punt van relatiestaten, transities en de daarbij horende 
handelingen, belangen en emoties, blijken deze ontwikkelingstrajecten zeer variabel – 
zowel binnen respondenten als tussen respondenten – en complex. Dat wil zeggen, er 
is sprake van een complexe en fluctuerende verwevenheid van diverse soorten 
relaties met anderen, van emoties van verschillende aard, van diverse soorten 
belangen en concerns en van een complex geheel aan handelingen en opvattingen. 
 
Over homoseksuele relaties en gevoelens wordt in de dagboeken nauwelijks gerept. 
12 van de 358 jongeren geven aan zich ook wel eens tot leden van het andere geslacht 
seksueel aangetrokken te voelen, maar bij slechts twee meisjes is er sprake van 
homoseksuele aantrekkingskracht (waarvan één in het kader van een consumptieve 
en duidelijk niet-relationele benadering van seksualiteit). 
 
De kern van vrijwel alle uitgebreide dagboeken is het persoonlijke verhaal van de 
deelnemer over de eigen liefdesrelatie met een ander persoon. Veel dagboeken gaan 
over verliefdheid, en over de vraag hoe vanuit deze relatiestaat over te gaan naar het 
hebben van een gewenste relatie. In deze dagboekverhalen komen complexe emoties 
naar voren, inclusief twijfel en onzekerheid, maar ook de emotionele last van 
verliefdheid voorafgaand aan (of in de onzekerheid van) een daaropvolgende relatie. 
In een aantal dagboeken wordt ook gerept over mogelijke religieus geïnspireerde 
bezwaren tegen het hebben van seks buiten een relatie. Verreweg de meeste 
dagboeken schetsen een vrij klassiek relatiepatroon. Dat betreft in de eerste plaats de 
verschillende stappen in het proces die in de dagboeken worden beschreven: de 
dagboekschrijver is verliefd op iemand, probeert contact te leggen met het doel een 
relatie te krijgen, waarbij de fysieke componenten van dit proces vrijwel altijd heel 
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duidelijk geordend zijn. Dagboekschrijvers schetsen een proces van contact maken via 
groeten of een gesprekje, daarna zoenen, daarna knuffelen, daarna seks met elkaar 
hebben in verschillende stappen van vingeren en ‘mondwerk’ zoals ze dat noemen tot 
penetratie. In de tweede plaats gaat het in vrijwel alle gevallen om heteroseksuele 
relaties met een leeftijdsgenoot, of althans een persoon binnen een relatief kleine 
leeftijdsrange. In één reeks dagboeken vinden we het verhaal van een jongen die 
gericht is op het hebben van seks, en daarbij als implicatie wisselende contacten, en 
die een vaste relatie ongewenst vindt. Daarnaast vinden we een reeks dagboeken 
waarin een hevige verliefdheid op een ‘ongepaste’ partner – een leraar – wordt 
beschreven, inclusief het proces van contact zoeken. Ook in deze dagboeken staat het 
complexe proces van het verwerken en interpreteren van emoties, het contact zoeken, 
het keuzeprobleem, het praten met leeftijdsgenoten over de problematische kanten 
van de liefde, onzekerheid en ambiguïteit en de vraag naar hoe de relatie in fysieke 
seksuele handelingen uit te drukken centraal. 
 
Samenvattend kunnen we stellen dat jongeren over het algemeen een grote behoefte 
hebben om in hun eigen bewoordingen, hun persoonlijke verhaal te vertellen over 
relaties met anderen. Seksualiteit, in allerlei vormen, speelt daarbij een belangrijke rol 
(daar is dan ook expliciet naar gevraagd), maar er is geen sprake van een 
allesoverheersende rol. Het persoonlijke verhaal over relaties en seksualiteit 
kenmerkt zich door een grote mate van variabiliteit. Er is sprake van grote verschillen 
tussen personen, maar ook binnen de individuele persoon is er sprake van snelle 
veranderingen in relatiestaten en de daaraan gekoppelde belevingen, ook met 
betrekking tot het aspect seksualiteit. Het is van groot belang seksualiteit en relaties te 
onderzoeken en te interpreteren in het kader van een handelingsmodel, dat de 
fundamentele belangen, het handelingsrepertoire en de emotionele evaluaties van 
gebeurtenissen voorop stelt. Dit vereist een op het individu en op het proces gerichte 
aanpak, waarbij veel aandacht moet worden gegeven aan het eigen verhaal van de 
deelnemers. Naar onze mening moet toekomstig onderzoek minder de nadruk gaan 
leggen op de zogenaamde ‘verklarende’ variabelen zoals leeftijd, geslacht, sociale en 
culturele afkomst en opleiding van de jongeren. Een dergelijke vorm van onderzoek 
ziet de seksuele ontwikkeling als het statistische resultaat van een aantal 
beïnvloedende factoren, gebaseerd op groepsgemiddelden en associaties binnen 
groepen, zoals correlaties. Een dergelijke aanpak, hoe belangrijk ook vanuit een meer 
sociologisch-beschrijvend gezichtspunt, leidt ons inziens eerder tot schijn- dan tot 
werkelijke verklaringen van het seksuele ontwikkelingsproces. In werkelijkheid is de 
seksuele ontwikkeling een emergent proces, gebouwd op de vele handelingen van 
jongeren, gericht op het realiseren van wat zij als hun belangen (concerns) aanvoelen 
in interacties met andere personen. Deze belangen, en de middelen om deze te 
realiseren, bepalen de vorm van de handelingen en interacties met anderen, ook op 
het punt van de seksualiteit, en ontwikkelen zich over de leeftijd als resultaat van dat 
handelen en de daarmee verbonden ervaringen. Wij pleiten derhalve voor een 
perspectiefwisseling in het onderzoek naar seksualiteit, waarin het handelende, 
betekenisverlenende en zich ontwikkelende individu centraal staat. 
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Korte Nederlandse samenvatting  

Seksuele ontwikkeling tussen 9 en 22 jaar 

Meer dan van zoen tot het doen 

Het centrale onderzoeksdoel van deze rapportage is dan ook om zowel een 
theoretische als empirische bijdrage te leveren aan de kennis over het (pre)seksuele 
ontwikkelingsproces van kinderen en adolescenten (9 tot en met 22 jaar). Om te 
onderzoeken hoe seksueel gedrag zich binnen de dagelijkse context manifesteert en 
om inzicht te krijgen in individuele ontwikkelingspatronen, is procesonderzoek nodig. 
Om deze ontwikkelingstrajecten in kaart te kunnen brengen is enerzijds gebruik 
gemaakt van cross-sectioneel onderzoek bij 2022 respondenten, anderzijds van een 
longitudinale, internet gebaseerde dagboekmethode bij 376 jongeren over een periode 
van maximaal 21 maanden. 

Het huidige onderzoek verschilt op zeven cruciale punten met eerder onderzoek naar 
de seksuele ontwikkeling van kinderen en adolescenten. Ten eerste wordt er een 
brede definitie van de seksuele ontwikkeling gehanteerd, als een verschijnsel dat 
ingekaderd is in het geheel van handelingen, belangen, emoties en motieven die 
kenmerkend zijn voor individuele jongeren. Ten tweede is er in het huidige onderzoek 
een theoretisch raamwerk geïntroduceerd, geïnspireerd door de theorie van complexe 
dynamische systemen. Ten derde is een expliciet op het individuele 
ontwikkelingstraject gerichte beeld van seksuele ontwikkeling geschetst. Ten vierde is 
er sprake van een groot leeftijdsbereik, namelijk van 9 tot 22 jaar. Ten vijfde is niet 
alleen gebruik gemaakt van een eenmalige (cross-sectionele) vragenlijst, maar ook 
van een dagboekstudie, over een langere periode. Ten zesde combineerde dit 
onderzoek kwalitatieve en kwantitatieve methodes, met een sterke nadruk op open 
vragen. Ten slotte is gebruik gemaakt van nieuwe analysemethodes. 

In deel 1 van de resultaten is gekeken naar de resultaten van de cross-sectionele 
vragenlijststudie (983 jongens en 1039 meisjes). Ten eerste is onderzocht welke plek 
seksualiteit inneemt in het dagelijkse leven van de jongeren. De frequenties waarmee 
onderwerpen als verliefdheid, verkering en fysieke aspecten van seksualiteit bij 
jongeren voorkomen vertoont vaak een S-vormig ontwikkelingsverloop, waarbij 
sprake is van fluctuaties en tijdelijke terugval, een verschijnsel dat nog niet eerder in 
de literatuur is besprokenWat opvalt is dat er een discrepantie is tussen de 
percentages die voortkomen uit de gesloten vragen en het aantal aan seksualiteit 
gerelateerde antwoorden uit de open vragen. Seksualiteit speelt dus waarschijnlijk 
een kleinere rol in het dagelijks leven van jongeren dan vaak wordt aangenomen, 
zeker in vergelijking met andere belangrijke onderwerpen zoals sociale en 
vriendschapsrelaties met andere personen (vrienden en familie) en dagbesteding 
(hobby’s en school). Een belangrijke bevinding is dat  het vooral de relationele en 
emotionele aspecten van seksualiteit zijn die de jongeren bezig houden, en niet de 
fysieke handelingen op zich. Het lijkt er dus op dat de jongeren graag zelf willen 
vertellen wat ze denken en voelen. Ons onderzoek geeft duidelijk aan dat de definities 
van seksgerelateerde onderwerpen verschuiven over de leeftijd. Eerder noemden we  
bijvoorbeeld de tijdelijke teruggang in het aantal jongeren dat zegt ooit eens een keer 
verliefd te zijn geweest, of een relatie te hebben gehad. Onderzoek dat onvoldoende 
rekening houdt met de betekenisverschuiving van verschillende seks-gerelateerde 
termen loopt het risico te leiden tot een overschat of vervormd beeld van  de seksuele 
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belangstelling en seksueel gedrag van jongeren. Samenvattend, als we onze resultaten 
bekijken vanuit een handelings-perspectief (“agent-perspective”) blijkt dat 
seksualiteit slechts één van de vele belangen of concerns is die jongeren in een 
dagelijkse handelen proberen te realiseren. De seksualiteitsconcern is duidelijk 
ingebed in de bredere concern van relaties met anderen, meer specifiek 
leeftijdsgenoten. 

Deel 2 van dit rapport omvat de resultaten van de dagboeken (142 jongens en 234 
meisjes). De seksualiteit van individuele jongeren wordt bekeken over het verloop van 
de tijd. 

Met behulp van de dagboeken hebben we geprobeerd om de dynamiek van de 
relatiestaten in kaart te brengen. We onderscheiden vier relatiestaten, namelijk niets 
(niet verliefd en geen relatie), verliefd, relatie en uit (Uit is de toestand die volgt op het 
beëindigen van een relatie). Een van de belangrijkste bevindingen van de 
dagboekstudie is dat de concrete seksuele ontwikkelingstrajecten van jongeren zeer 
variabel zijn. Jongeren wisselen relatief snel van relatiestaten, en zelfs binnen elke 
relatiestaat is er sprake van een hoge mate van intra-individuele variabiliteit 
(fluctuaties). Over het algemeen blijken meisjes standvastiger te zijn in hun relatie staat 
dan jongens, waarbij rekening moet worden gehouden met het feit dat deze conclusie 
afhankelijk is van de wijze waarop meiden en jongens hierover te communiceren. De 
meest volledige dagboekreeksen zijn gebruikt. om een beeld te schetsen van de 
verschillende ontwikkelingstrajecten van relatiestaten. Hierbij konden drie typen 
worden onderscheiden, namelijk de niet variabele ontwikkelingstrajecten, de trajecten 
die een beetje variabel waren, en de variabele ontwikkelingstrajecten. Deze subtypen 
corresponderen met kwalitatief verschillende ervaringen, emoties, belangen en 
handelingen. 12 van de 358 jongeren geven aan zich ook wel eens tot leden van het 
andere geslacht seksueel aangetrokken te voelen. 

De kern van vrijwel alle uitgebreide dagboeken is het persoonlijke verhaal van de 
deelnemer over de eigen liefdesrelatie met een ander persoon. Veel dagboeken gaan 
over verliefdheid, en over de vraag hoe vanuit deze relatiestaat over te gaan naar het 
hebben van een gewenste relatie. In deze dagboekverhalen komen complexe emoties 
naar voren, inclusief twijfel en onzekerheid, maar ook de emotionele last van 
verliefdheid voorafgaand aan (of in de onzekerheid van) een daaropvolgende relatie. 
Dagboekschrijvers schetsen een vrij ‘klassiek’ proces van contact maken via groeten of 
een gesprekje, daarna zoenen, daarna knuffelen, daarna seks met elkaar hebben in 
verschillende stappen van vingeren en ‘mondwerk’ zoals ze dat noemen tot 
penetratie. 

Jongeren blijken vrij openhartig te zijn in wat ze aan de dagboeken toevertrouwen. 
Een zeer opvallende bevinding is dat, hoewel de dagboeken uitdrukkelijk vragen naar 
wat de jongeren de afgelopen week heeft bezig gehouden op het gebied van 
verliefdheid, liefde en seks, twee derde van de dagboekonderwerpen niet 
seksgerelateerd zijn. De belangen van jongeren balanceren tussen gehechtheid aan en 
relaties met anderen, en het verkrijgen en hebben van voldoende persoonlijke 
autonomie. 

Tenslotte, het is van groot belang seksualiteit en relaties te onderzoeken en te 
interpreteren in het kader van een handelingsmodel, dat de fundamentele belangen, 
het handelingsrepertoire en de emotionele evaluaties van gebeurtenissen voorop 
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stelt. Dit vereist een op het individu en op het proces gerichte aanpak, waarbij veel 
aandacht moet worden gegeven aan het eigen verhaal van de deelnemers. 
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English summary  

Sexual development from ages 9 to 22  

More than simply first to home base 

In June 2008, the researchers have submitted a proposal on the occasion of the 
following grant call: Programme Sexual Health of Youth, in collaboration with Fonds 
voor Wetenschappelijk Onderzoek Seksualiteit. The proposal has been granted and 
the research project, financed by FWOS, started in April 2009. In order to promote 
'healthy' sexual development, it is necessary to establish a scientific framework that 
examines the underlying mechanisms that are at the root of such development. In 
order to research how sexual behaviour manifests itself within the daily context, and 
to gain insight into individual development patterns, it is necessary to conduct process 
research. When and how do young people influence each other? The central research 
goal of this project is to make a theoretical and empirical contribution to the 
understanding of children and adolescents' sexual and pre-sexual development (aged 
9 to 22). The emphasis is on 'healthy' and (relatively) normal sexual development, in 
the broader sense of the word. Understanding of the 'normal' and 'normative' sexual 
development process is needed in order to be able to identify a problematic or high-
risk developmental trajectory, and will aid in intervention when necessary. In order to 
be able to map out these developmental trajectories, we made use of cross-sectional 
research, with 2022 participants. We used an internet-based, interactive 
questionnaire, consisting of both open and closed (multiple-choice) answer options. In 
addition, we used a longitudinal, internet-based diary method, in which 376 young 
people wrote down descriptions of their experiences with sexuality, in the broadest 
sense, during a period of a maximum of two years.  
 
The current research differs from earlier research on children and adolescents' sexual 
development on seven crucial points.  
 
Firstly, it uses a broader definition of sexual development than most other research. 
Research on sexual development tends to focus on physical sexual activities and the 
risky behaviour involved. We, on the other hand, put emphasis on sexual development 
in the broader sense of the word, considering it a phenomenon characterised as the 
actions, interests, emotions, and motives that individual young people experience. 
Secondly, the current research introduces a theoretical framework that was used as a 
guideline in the empirical research: The Sexual Development Dynamic System model 
(SDDS model). The SDDS model is a descriptive framework for budding sexuality, 
which covers the sexual development of children and adolescents, in the broader 
sense of the word. The model is based on the theory of complex dynamic systems and 
uses a dynamic protocol. The theory of complex dynamic systems makes it possible to 
map out the sexual development process as a complex, dynamic and individual 
process. Thirdly, we have conceptualised sexual development explicitly as an 
individual developmental trajectory. Using the above-mentioned framework, we have 
tried to emphasise the individual, action- and process-based nature of sexual 
development. Fourthly, we have lowered the minimum age of the youngest 
participants from 12 to 9 (compared to the research project '‘Seks onder je 25ste’ ('Sex 
under 25')). Fifthly, we have not just mapped out the sexuality of the Dutch youth by 
using a one-off (cross-sectional) questionnaire, but also followed youngsters over a 
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longer period using a diary-based study. A sixth distinguishing factor is that this 
research was both quantitative and qualitative, and that the participants were asked 
open questions in addition to multiple-choice questions. The seventh and final point is 
that the current research used different analysis methods from what is conventional in 
sexuality research, such as Loess curves and the Monte Carlo method. The Loess 
method is a graphic method used to visualise a general pattern in a scatter plot by 
using a smoothed (best-fit) curve that can show fluctuations in the time series. The 
Monte Carlo method is used to test relatively small samples (which are particularly 
important to longitudinal studies) and can take anomalies in a data set (such as 
missing values) into account.  
 
The results of the two studies have been divided into two sections.  

 

Part 1 looks at the results of the cross-sectional questionnaire (983 boys and 1039 
girls). First, we focused on the role that sexuality plays in the youngsters' daily lives 
(Chapter 4). Do subjects relating to sexuality play a large role in the participants' lives, 
compared to, for example, friendships or the daily demands of school? Does the 
importance of sexuality differ for boys and girls, and does interest in sexuality change 
as the adolescent grows older? Chapter 5 deals with the different forms of 
relationships with others in which sexuality (potentially) plays a role. To do so, the 
participants of the cross-sectional questionnaire research are divided according to 
their so-called 'relationship status'. The questions that are dealt with in this context 
include: How much experience do the youngsters actually have? How do they assess 
that experience?  
Part 2 of this report deals with the results of the diaries (142 boys and 234 girls). The 
sexuality of the individuals is examined over time. In chapter 6, the youngsters' 
weekly concerns on the subject of sexuality are examined. In addition, the 
participants' changes in relationship status over time are observed. Chapter 7 
elaborates on unacceptable behaviour. Does unacceptable behaviour occur in the daily 
context? How do the young people deal with it? 
 
Part 1 Conclusion on sexuality in perspective 
Media reports often lead to the impression that young people are very focussed on 
sexuality. Research also regularly deals with topics related to young people's 
sexuality, often from a physical and negative perspective. Parents, on the other hand, 
tend to believe that their children deal with sexuality in a different manner, and to a 
lesser extent, than what is often implied in the media.  
 
In chapter 4 we are able to determine, using the closed questions, that many young 
people deal with subjects such as crushes and boyfriends/girlfriends from a young 
age, and that a large proportion of them has experienced French kissing. The 
frequency with which subjects such as crushes, boyfriends/girlfriends, and physical 
aspects of sexuality occur in the youngsters' answers often shows an S-shaped 
development. This is a process in which there is a relatively slow increase in the 
frequencies, followed by an acceleration that often begins at age 13 to 14, followed by 
a stabilisation phase around age 20. Generally, these results correspond with research 
by De Graaf et al. (2012). Our development curves do, however, show more variation 
in the process, such as temporary reductions in the frequency with which particular 
answers occur (having had a crush in the past, for example). This kind of temporary 
regression indicates changes in the ideas that the young people have about certain 
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aspects of relationships and sexuality. Looking at the percentages that resulted from 
the closed-question questionnaire research, it does seem that young people deal with 
sexuality quite a lot.  
 
However, the open question 'What is very important to you at this moment?' 
(concerning sexuality and relationships) gives a different impression. Just 17% of the 
participants indicated that their relationship was important, that a crush was 
preoccupying them, or that love was important. Additionally, relatively few physical 
sexual activities were mentioned. The answers to the open questions on physical 
sexual development, as discussed in chapter 5, also give a more nuanced, and in some 
ways less extreme, image of how young people deal with sexuality. 
 
It is notable that there is a discrepancy between the percentages produced by the 
closed questions and the number of sexuality-related answers to the open questions. 
For example, around 90% of the participants has had a crush, but just 46 individuals 
(2%) mentions having a crush in the open question about what was important to them 
at the time of answering the question (chapter 4). The same applies to relationships. 
Around 70% indicate that they have had a relationship, but 243 of the 2024 
participants (12%) consider their relationship important enough to mention it in the 
open question (chapters 4 and 5). There are also not many answers about physical 
actions in the open question, while De Graaf et al. (2012) indicate that young people 
begin committing sexual acts at an increasing rate as age increases, which is 
consistent with the development curves we derived from our data. Chapter 5 shows 
that, in the cases where participants are physically sexually active, it occurs on a 
smaller scale than earlier research has suggested.  
In other words, on the one hand, subjects related to sexuality seem to be important to 
young people (as we can deduce from their answers to the closed questions), whereas, 
on the other hand, we see that, if they are not lead in their answer options, the 
participants tend to focus less on sexuality-related topics when asked what they 
consider important. Thus it seems that sexuality plays a smaller role in young people's 
daily lives than is often assumed, especially in comparison to other important topics 
such as social and friendship relationships with others (friends and family) and daily 
activities (hobbies and school). The notion that young people are focussed on 
sexuality must therefore be seen in the context of their total behaviour, i.e. the context 
of their interests and their evaluations of the degree to which their interests are 
realised in daily life. The role played by sexuality in adolescents' daily lives clearly 
increases with age, but that increase also applies to all sorts of other subjects that are 
important to them.  An important finding is that young people tend to be more 
preoccupied with the relational and emotional aspects of sexuality, rather than the 
physical. In our opinion, the media and much previous research give a skewed image 
of this aspect. The fact that young people are involved with relationships and love calls 
for a broad definition of sexuality and for more research on the context within which 
sexuality develops. The underlying reason why the physical aspect of sexuality is not 
as immediately important to young people as the relational aspect could be to do with 
the fact that physical sexuality (in the Western European context, at least) is a 
culturally and morally accepted part of their relationships with others. In that sense, 
they do not feel the need to fight for the physically sexual side of their relationships 
with peers as much as they might have in other times or cultures. Because it is 
accepted as normal, the physically sexual side of their relationships loses some of the 
urgency that it would have had if there had been barriers stopping them from 
addressing this fundamental concern. 
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The open answer option led to many more types of answers than the closed options 
were able to offer. Additionally, the distribution of the number of answers across the 
different options was unequal. The open option was used in a third of the cases. This 
leads us to conclude that the closed answer options were too leading, and did not 
provide an accurate reflection of the variation. The open answer option led to much 
new information, giving a better insight into the various criteria that young people use 
when they refer to 'having a boyfriend/girlfriend'. This must be considered when 
interpreting the results of the closed questions. The answers to the open questions 
offer new insights on the youngsters' experiences. This question method is thus very 
valuable, especially in explorative research. In our opinion, our research has shown 
that open answers can be systematically analysed, even in the case of large numbers 
of participants, and can provide valuable conclusions that, in principle, can be tested. 
 
It would seem that the young participants wished to give their own explanations of 
what they thought and felt. Although the participants were sometimes given the choice 
to pick a closed answer option, they often chose the open option, in which they were 
able to tell their story. (For example, 22% of the participants described having a 
relationship as being based on 'an agreement' in the open answer option, even though 
that answer was basically covered in the third closed answer option.) Earlier research 
also found that participants prefer open answer options (Boelhouwer, 2013). It also 
calls for the application of open questions. It can make answering the questionnaire 
more pleasant for the participants, and gives them more of a sense of engagement, 
which leads to improved validity of the answers. Young people may think more 
carefully about their answer if they are required to put it into their own words, and 
they seem perfectly willing to make the extra effort to write down their own answers 
and opinions. This can be especially important in long-term studies of young people, 
as it reduces the likelihood that answering the questionnaires becomes automatic and 
routine. The way in which questions are asked clearly has an effect on the 
participants' answers. 
 
Our research clearly indicates that the definitions of sex-related subjects shift 
according to age. For example, we have already mentioned the temporary reduction in 
the number of participants who indicate that they have ever been in love or in a 
relationship. Such a reduction can only be explained by the adolescents developing 
different, and probably more realistic definitions of love and relationships. 
Relationships and experiences they had while younger that they would have 
considered love at that time, are no longer put in that category. This shifts in 
definitions must be carefully considered when interpreting research results. Research 
that does not sufficiently take into account the shift in meaning of various sex-related 
terms risks producing over-estimated or distorted impressions of young people's 
interest in sexuality and their sexual behaviour. 
 
The participants were not divided equally according to age. There were very few 
participants around ages 10 and 22, and there were many participants between 13 
and 17. This may have affected the results. Conclusions about participants at the 
extreme ends of the age scale may not be trustworthy. We have used the Loess 
transformation to try and correct this. We used the Loess technique in all graphs in 
order to summarise the data into a continuous line, while still keeping occasional 
peaks and troughs. These peaks and troughs tend to occur often between 14 and 17 in 
particular. This finding corresponds with the general image of adolescence as being a 
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turbulent period (Kroger, 2007). Adolescents undergo many changes. In addition to 
the various growth spurts in their bodies and brains, they experience changes in 
mental processes and their environment. The transitions from primary education to 
secondary education, and then again from secondary to post-secondary education are 
examples of these changes. Not all young people undergo the same changes at the 
same moments, and the differences found in the results can be the result of individual 
differences in the timing of the physical, social and educational processes during 
adolescence. 
 
In sum, if we consider our results from an agent perspective, we see that sexuality is 
just one of many concerns that young people attempt to address in their daily lives. 
The sexuality aspect is clearly embedded within wider issues to do with relationships 
with others, and specifically peers. This is an extremely important issue for young 
people, and it takes on many forms, from relationships with classmates and 
relationships with friends to romantic relationships. The physical aspects of the latter 
relationships appear to be a given for a large proportion of the participants, and this 
type of relationship intensifies step by step with age. Young people are more likely to 
be preoccupied with an ex than with sex... 
 
Part II Conclusion on sexuality over time in the daily context 
Young people must feel safe in order to be able to write about a delicate and personal 
subject like sexuality. That seems to have been achieved through the use of the digital 
diaries. The participants give elaborate reports of their experiences with love, 
relationships, sex and crushes. There are no indications that they have systematically 
left out or disguised important aspects. The diaries provide a wealth of information on 
personal events and experiences, and there is no reason to suppose that they are not 
authentic. Some of the participants' individual diary entries show strong differences in 
frequency and level of detail. Additionally, there is a difference in the content and 
frequency of diary entries between participants partaking voluntarily and those who 
were 'forced' to keep a diary as part of a school activity. We chose to have participants 
who were partaking as part of mandatory school activities in order to ensure that 
there was sufficient representation of immigrants, particularly at the MBO school 
level. However, participants who were required to keep the diary as part of a school 
activity were less inclined to regularly write in their diaries, and gave fewer details 
than those partaking voluntarily... 
Young people must therefore partake voluntarily in order to be and to remain 
sufficiently motivated to write in the diaries regularly and in detail. Youngsters from 
immigrant communities are considerably less inclined to do this.  
 
This of course means that there is a possibility that a select group of participants is 
created. The conflict between representativity and validity is not simply a technical 
problem. Due to financial and personnel-related restrictions in regular research, it is 
often difficult to solve. It requires a focussed approach, in which a particular (difficult) 
target group is invested in for a long and intensive period before the actual research. 
Our advice for any follow-up research is to spend an important part of the research 
time and resources on activities, lessons or discussions that are designed to encourage 
the youngsters to see keeping a diary as something important to them, and to give 
them the resources to keep such a diary.  
 
One of the most important findings of the diary study is that young people's concrete 
sexual developmental trajectories are extremely variable. Young people change 
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relationship status relatively often, and even within one relationship status there is 
often a high level of intra-individual variability (fluctuations). The aspect of 
fluctuations and quick changes is thus one of the basic qualities of the way in which 
sexuality, in the broader sense of the word, manifests itself and develops in young 
people. The diary method is probably the only way to measure this characteristic. The 
way in which the questionnaires gauged the respondents’experiences is likely to 
generalize or compress those experiences in various ways. Even questionnaires that 
are taken repeatedly (the inventory questionnaire), with intervals of three months, for 
example, are unlikely to be able to completely map an adolescent's sexual 
development when changes are happening rapidly, from week to week. 
 
Another important conclusion that can be drawn from the diaries corresponds with 
the conclusion we drew from the open answers to the cross-sectional questionnaire. 
Young people report relatively few sex-related events in the broader sense of the word, 
even if they are explicitly asked about them. This corresponds with our earlier 
conclusion that sexuality is not a dominating concern to adolescents. Sexuality is part 
of their romantic relationships with others, whether stable or changing, and these 
romantic relationships can be considered a concern that is part of a broader concern 
they deal with, namely that of general relationships with others. This conclusion 
corresponds with the theory by Deci and Ryan (2000), which proposes that the need 
for relatedness is one of the three basic needs that underlie all human actions. In 
addition to this relatedness need, Deci and Ryan also identify the need for competence 
and autonomy. In the diaries, we see that the relatedness need is clearly evident, with 
the adolescents' struggle with autonomy in relationships with others the background. 
 
The data set of coded answers, based on the diaries, offers many other opportunities 
for follow-up research in which questions about various subjects to do with sexuality 
and relationships in the daily context can be answered.  
 
We can illustrate this using chapter 7, in which an analysis of one of the diaries is 
presented, in the context of the problem of unacceptable behaviour and efficacy. We 
found five typologies of unacceptable sexual behaviour, namely sexual abuse, 
interaction with an adult, multiple partners, doubting but continuing nonetheless, and 
going to quickly/too far. Unacceptable behaviour seems to be more varied than what 
is reported in De Graaf et al. (2012). Our analysis also contained a time aspect, which 
we were able to use to map out the process that leads to unacceptable behaviour. For 
example, the case of a girl who had played strip poker (category too quickly/too far) 
showed that unacceptable sexual behaviour can develop gradually in an interaction. It 
can sometimes begin innocently (as in this case, with a game) and end in a serious 
situation. A victim can be affected for long afterwards,. This particular girl was afraid 
to try anything else sexual for a while. It also emerged that the victims' emotions 
varied, and were not always negative, both at the time of the occurrence and 
afterwards. It also emerged that the perpetrator differed per typology. Sexual abuse 
tended to involve an adult or family member, but other forms of unacceptable sexual 
behaviour tended to involve peers and friends.  
 
Since the typologies are taken from the participants' daily contexts, they will be 
recognisable to young people. The typologies and the examples from the diary study can 
be used within a preventative lesson programme. Such a programme could be aimed at 
making unacceptable sexual behaviour a topic that can be talked about among the 
youngsters themselves, giving them the opportunity to view the behaviour from both 
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the perspective of the perpetrator and the victim, using realistic examples. By putting 
emphasis on the process that has lead to unacceptable behaviour, young people can be 
taught to recognise and avoid such behaviour. 
 
Young people tend to be quite open in what they write in the diaries. Keeping a diary 
takes effort, and the effort does not always match up with what the participant 
expects to gain from it. Nevertheless, a relatively large number of participants kept a 
run of diary entries that give a good impression of what occupies young people on the 
topic of crushes, love and sex. 
 
In general, girls tend to be more likely than boys to discuss sexual matters in the 
diaries. The difference is not very great, though. Additionally, under age 17, there 
doesn't tend to be much difference in the frequency of entries according to age. Over 
17, however, we see that other matters than sex-related topics tend to claim focus, 
particularly on the subjects of school and career. In this case too, the differences are 
not coincidental, but are relatively slight. Young people of Dutch descent tend to 
mention more sex-related subjects in their diaries than participants from non-Dutch 
backgrounds, but once again the difference is small. The same applies to the influence 
of religion. Young people who indicate that they are not religious mention roughly the 
same amount of sex-related content in their diaries as religious participants. An 
important exception, however, is Muslim participants, especially those who claim to 
be very religious. Their diaries contain notably fewer sex-related subjects than those 
of participants who claim to be Christian and very religious, or than those of non-
religious participants. Highly educated participants mention fewer sex-related 
subjects than less educated participants, but once again the differences are small. 
 
An extremely notable finding is that, while the diaries explicitly ask what the 
participant has been dealing with on the subject of crushes, love and sex, two thirds of 
the diary entries are not about sex. The participants could have chosen not to fill 
anything in in this case, but these non-sex-related subjects clearly preoccupied them 
enough to make them open up about them in their diaries. Of the non-sex-related 
subjects, one third is about peers, and one third is about work and school. Other 
subjects involve family. Subjects related to peers tend to involve friendships and the 
positive and negative aspects of relationships with peers. These aspects can be 
considered direct extensions of the aspects the participants mention in their sex-
related entries. The focus on school and work corresponds with the need for 
competence and autonomy. The autonomy aspect also plays an important role in the 
subjects that these participants mention in relation to their relationships with family. 
It often involves arguments and disagreements to do with their need for autonomy. On 
the other hand, there are equal numbers of entries that are to do with the engagement 
the participants feel with their family members. 
 
We have used the diaries to try to map out the dynamics of the relationship statuses. 
We have established the following four relationship statuses: Nothing (no crush or 
relationship), crush/in love, relationship, and broken up (the status that follows the end 
of a relationship). These four statuses can be used to generate a complex collection of 
time-serial patterns involving transitions from one status to the next, including longer 
periods in which the status remains the same (which is in fact a transition from a 
relationship status to the same status).  
 
In general, girls tend to be more stable in their relationship status than boys (of course 
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this depends on the girls’ willingness to inform us of these statuses). The female 
participants tended to partake for longer than the boys, i.e. they write a larger number 
of entries. The boys have a slight tendency to quit after just one entry. In their 
communicated relationship statuses, girls tend to make a quicker transition from the 
broken up stage to having a crush/being in love. An extremely notable characteristic is 
the large amount of fluctuation and change in the relationship statuses. Even if the 
relationship status remains the same throughout the diary entries (being in a 
relationship or having a crush, for example), the actual nature of that relationship 
status and the corresponding emotions and experiences still fluctuates notably. The 
process of having crushes, being in love and having relationships is very variable and 
prone to fluctuation in young people, and it leans more toward chaos than order 
(using these terms in the context of complex dynamic systems). 
 
Sequences of at least 10 diary entries with a proportion of sex-related entries of over 
50% were used to give an impression of the various developmental trajectories of 
relationship statuses. 42 of the participants had sequences that met these criteria. We 
were able to determine the following three types: Non-variable developmental 
trajectories, trajectories that were somewhat variable, and variable trajectories. These 
three types were distributed relatively equally in number among the 42 sequences of 
at least 10 entries. The non-variable trajectories were divided into various sub types, 
depending on the stable relationship status within the non-variable trajectory.  
 
These sub types correspond with various sorts of experiences, emotions, concerns and 
actions that characterise the sexual developmental trajectory (as described in the 
diaries). 'Non variable' indicates that the relationship status remains the same 
throughout the communicated period, but absolutely does not imply that there is 
stability in actions, concerns or emotions. Young people appear to show strong 
variation over time in this regard. Additionally, the existence of these subtypes shows 
that there are indeed large differences in the nature of the relationship status that 
different participants adopt. 
 
Young people whose developmental trajectories can be classified as 'somewhat 
variable' have at least two different consecutive relationship statuses, and thus two 
different consecutive sub types of relationship status, as described above. These 
developmental trajectories prove to be extremely variable (both within participants 
and between participants) and complex. This applies to relationship statuses, 
transitions and the corresponding actions, concerns and emotions. In other words, 
there is a complex and fluctuating interweaving of various sorts of relationship with 
others, various sorts of emotions, various sorts of concerns, and a complex sum of 
actions and beliefs. 
 
The diaries hardly mention homosexual relationships and feelings. 12 of the 358 
participants indicate that they are sometimes sexually attracted to the same sex, but 
only two girls feel homosexual attraction (one case being in the context of a 
consumptive and clearly non-relational approach to sexuality). 
 
Almost all of the elaborate diary entries have a core theme involving the participant's 
personal story of their own romantic relationship with another person. Many entries are 
about having a crush on someone, and about how to move from this relationship 
status to the desired relationship. These diary entries reveal complex emotions, 
including doubt and insecurity, but also the emotional strain of a crush before (or in 
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the uncertain absence of) the relationship that may develop. In a number of entries, 
participants discuss possibly religion-influenced objections to having sex outside of 
marriage. The vast majority of the entries describes a relatively classic relationship 
pattern. Firstly, that means the steps in the process that are described in the diaries. 
The author has a crush on someone and tries to make contact with the aim of 
beginning relationship. The physical components of this process are almost always 
clearly organised Diary authors describe a process of making contact by saying hello 
or having a short conversation, followed by kissing, then cuddling, then having sex. 
Having sex occurs in various steps, from fingering and oral sex (or 'mouth work' as 
they call it) to penetration. Secondly, almost all cases involve heterosexual 
relationships with a peer, or at least someone within a relatively narrow age range. 
One sequence of entries contains the story of a boy whose aim is having sex. The 
implication is that varying partners are desired, and not a monogamous relationship. 
Another sequence of entries describes a strong crush on an 'inappropriate' partner (a 
teacher), including the process of seeking contact. These entries also focus on the 
complex process of processing and interpreting emotions, making contact, problems 
to do with choice, discussing the problematic sides of love with peers, insecurity and 
ambiguity, and the dilemma of how to express the relationship in physical sexual 
actions. 
 
In sum, we can state that young people tend generally to feel a strong need to tell their 
personal story about their relationships with others, in their own words. Sexuality, in 
many forms, plays an important role (and was explicitly asked about in the 
assignment), but it does not dominate. The personal stories about relationships and 
sexuality show a large amount of variability. There are large differences between 
individuals, but also within the individuals. The individual exhibits a lot of change in 
relationship statuses and the corresponding experiences, including the sexual aspect. 
It is very necessary to conduct research on and interpret sexuality and relationships in 
the context of a protocol that puts the fundamental concerns, the behavioural 
repertoire, and the emotional evaluations of events first. This requires an approach 
that is focussed on the individual and the process, giving a lot of attention to the 
participants' personal stories. We are of the opinion that future research must focus 
less on the so-called 'explanatory' variables, such as young people's age, sex, social 
and cultural background, and education. Such research considers sexual development 
to be the static result of a number of influencing factors, based on group averages and 
associations within groups, such as correlations. We feel that an approach like that, 
however important it may be from a more socio-descriptive perspective, is likely to 
lead to false descriptions of the sexual development process. In reality, sexual 
development is an emergent process, built on the many actions undertaken by young 
people, focussed on addressing what they see as their concerns in interactions with 
other people. These concerns, and the means to address them, determine the actions 
and interactions with others, including those relating to sexuality. They also develop 
over time (according to age), as a result of said actions and the corresponding 
experiences. Therefore, we propose a shift in perspective in sexuality research to the 
individual and his or her actions, development and insights. 



349 

 

Short English summary  

Sexual development from ages 9 to 22 

More than simply first to home base 

 
The central research goal of this project is to make a theoretical and empirical 
contribution to the understanding of children and adolescents' sexual and pre-sexual 
development (aged 9 to 22). In order to research how sexual behaviour manifests 
itself within the daily context, and to gain insight into individual development 
patterns, it is necessary to conduct process research. In order to be able to map out 
these developmental trajectories, we made use of both cross-sectional research, with 
2022 participants, and a longitudinal, internet-based diary method, with 376 
participants during a period of a maximum of 21 months.  

The current research differs from earlier research on children and adolescents' sexual 
development on seven crucial points. Firstly, we use a broad definition of sexual 
development, considering it a phenomenon characterised as the actions, interests, 
emotions, and motives that individual young people experience. Secondly, the current 
research introduces a theoretical framework, inspired by the theory of complex 
dfynamic systems. Thirdly, we have conceptualised sexual development explicitly as 
an individual developmental trajectory. Fourthly, the study uses a wide age range of 9 
to 22. Fifthly, we not only used a one-off (cross-sectional) questionnaire, but also used 
a diary study, over a longer period. A sixth point is that this research combined 
qualitative and quantitative methods, with a strong emphasis on open questions. 
Finally, we used new analysis methods. 

Part 1 looks at the results of the cross-sectional questionnaire (983 boys and 1039 
girls). First we researched the role that sexuality plays in young people's daily lives. 
The frequency with which subjects such as crushes, boyfriends/girlfriends, and 
physical aspects of sexuality occur in the youngsters' answers often shows an S-
shaped development, in which there are fluctuations and temporary reductions. This 
is a phenomenon that has not been discussed in existing literature. It is notable that 
there is a discrepancy between the percentages produced by the closed questions and 
the number of sexuality-related answers to the open questions. Thus it seems that 
sexuality plays a smaller role in young people's daily lives than is often assumed, 
especially in comparison to other important topics such as social and friendship 
relationships with others (friends and family) and daily activities (hobbies and 
school). An important finding is that young people tend to be more preoccupied with 
the relational and emotional aspects of sexuality, rather than the physical. It would 
seem that the young participants wished to give their own explanations of what they 
thought and felt. Our research clearly indicates that the definitions of sex-related 
subjects shift according to age. For example, we have already mentioned the 
temporary reduction in the number of participants who indicate that they have ever 
been in love or in a relationship. Research that does not sufficiently take into account 
the shift in meaning of various sex-related terms risks producing over-estimated or 
distorted impressions of young people's interest in sexuality and their sexual 
behaviour. In sum, if we consider our results from an agent perspective, we see that 
sexuality is just one of many concerns that young people attempt to address in their 
daily lives. The sexuality aspect is clearly embedded within wider issues to do with 
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relationships with others, and specifically peers. 

Part 2 of this report deals with the results of the diaries (142 boys and 234 girls). The 
sexuality of the individuals is examined over time. 

We have used the diaries to try to map out the dynamics of the relationship statuses. 
We have established the following four relationship statuses: Nothing (no crush or 
relationship), crush/in love, relationship, and broken up (the status that follows the end 
of a relationship). One of the most important findings of the diary study is that young 
people's concrete sexual developmental trajectories are extremely variable. Young 
people change relationship status relatively often, and even within one relationship 
status there is often a high level of intra-individual variability (fluctuations). In 
general, girls tend to be more stable in their relationship status than boys, although it is 
important to consider the fact that this conclusion is dependent on the willingness of 
the boys and girls to communicate about this topic. The most complete sequences of 
diary entries were used to create an impression of the various developmental 
trajectories of relationship statuses. We were able to determine the following three 
types: Non-variable developmental trajectories, trajectories that were somewhat 
variable, and variable trajectories. These sub types correspond with qualitatively 
varying experiences, emotions, concerns and actions. 12 of the 358 participants 
indicate that they also sometimes feel attracted to the same sex. 

Almost all of the elaborate diary entries had a core theme involving the participant's 
personal story of their own romantic relationship with another person. Many entries are 
about having a crush on someone, and about how to move from this relationship 
status to the desired relationship. These diary entries reveal complex emotions, 
including doubt and insecurity, but also the emotional strain of a crush before (or in 
the uncertain absence of) the relationship that may develop. Diary authors describe a 
relatively 'classic' process of making contact by saying hello or having a short 
conversation, followed by kissing, then cuddling, then having sex. Having sex occurs in 
various steps, from fingering and oral sex (or 'mouth work' as they call it) to 
penetration. 

Young people tend to be quite open in what they write in the diaries. An extremely 
notable finding is that, while the diaries explicitly ask what the participant has been 
dealing with on the subject of crushes, love and sex, two thirds of the diary entries are 
not about sex. The young people's concerns balance between attachment to and 
relationships with others, and obtaining and maintaining sufficient personal 
autonomy. 

Finally, it is very necessary to conduct research on and interpret sexuality and 
relationships in the context of a protocol that puts the fundamental concerns, the 
behavioural repertoire, and the emotional evaluations of events first. This requires an 
approach that is focussed on the individual and the process, giving a lot of attention to 
the participants' personal stories. 
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