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S U M M A RY

This dissertation is about the development and evaluation of an implementation 
strategy for the national implementation of the secondary school-based sex education 
program, ‘Long Live Love’ (LLL) – ‘Lang Leve de Liefde’, in the Netherlands. The focus 
is mostly on the most innovative component of the implementation strategy, namely 
the Web-based coaching intervention ‘Lesgevenindeliefde.nl’ or ‘Teachinglove.nl’ to 
enhance completeness and fidelity of implementation of LLL. 

The success and impact of a health promotion program is not only dependent 
on the quality and content of the program but also on the quality, and extent of its 
implementation. Implementation is considered a process consisting of different stages, 
namely dissemination (i.e. awareness), adoption (i.e. form an intention, uptake, accept a 
program), implementation (i.e. initial use), and continuation (i.e. continued use). Program 
implementation is, however, often overlooked, insufficiently considered, not planned 
for or poorly conducted, resulting in a waste of money and limited public health impact. 
Implementation is not an automatic process: to ensure a program is used and thus reaches 
the target group, program developers not only need to anticipate for implementation 
during program development but also need to intervene actively in the implementation 
process. Schools provide the ideal setting to reach adolescents with health promotion 
initiatives, yet the reach and implementation of these programs is not optimal. Especially 
sexual health education programs are poorly implemented in schools; in addition to 
being a challenging subject and not being formally established in schools, if these 
programs do get implemented, they are frequently modified during implementation 
by omitting certain program components or activities, using supplementary material 
or not executing the program as prescribed by program developers. Being key figures 
in the delivery of school-based sex education programs, investing in the professional 
development of teachers is necessary to ensure successful implementation. Thus far, 
effort has been directed primarily towards stimulating dissemination and adoption of 
sexual health education programs and less so on implementation and continuation. 
Implementation, namely the extent to which a program is delivered (completeness) and 
the degree to which it is implemented as intended by program developers (fidelity) are, 
however, essential for program effectiveness.  

Long Live Love has existed for over 20 years and is by far the most successful, effective, 
evidence-based program in the field of school-based sex education in the Netherlands. 
Implementation of this program was not optimal, despite an existing implementation 
strategy: certain program activities were being omitted by teachers, the program 
was not always implemented as prescribed by the developers and teachers tended 
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to stop using the program after one or more implementations. There was thus room 
for improving the quality of the implementation.  LLL was outdated and was going to 
be revised. In order to reach the target group, the development of an implementation 
strategy for the revised LLL program was required.  The economic crisis prevalent at the 
time, impacted the Municipal Health Services (MHS), who support schools in delivering 
health promotion programs, including LLL. With their capacity being reduced at the 
time, along with their limited didactic skills and expertise to be appropriate role models 
for teachers in teaching skills for adequate implementation, another form of support 
was needed to compensate for the limitations of the MHS and support teachers in the 
implementation of LLL with completeness and fidelity.  

The focus of this dissertation is mostly on the development and evaluation of the 
most innovative component of the implementation strategy, namely a Web-based 
coaching intervention ‘Lesgevenindeliefde.nl’ or ‘Teachinglove.nl’. E-coaching was 
developed to enhance completeness and fidelity of implementation of LLL as this is 
especially important for effectiveness when putting an innovation into practice. Instead 
of solely providing program materials (including a teacher manual) and one-time pre-
implementation training via the MHS, personal assistance and ongoing consultation 
were required once the transition was made to real-life implementation of LLL by 
teachers and to complement the existing implementation strategy.  

The implementation strategy was systematically planned for and developed using the 
Intervention mapping (IM) protocol. It was based on theory and evidence and was 
developed in close collaboration with secondary school teachers (the target group) and 
the intermediary health promotion professionals from the MHS, who support teachers 
in school-based health promotion. In the new implementation strategy, different tools 
were developed to promote each stage of the implementation process, tailored to 
determinants of that stage. It included interpersonal contact, multimedia and online 
approaches, to address each stage of the implementation process. 

Each chapter of this dissertation describes the steps taken to systematically develop an 
implementation strategy to reach secondary school students with the revised LLL and 
have an impact on their relational and sexual health. 

Chapter 2 describes the findings of a quantitative study among secondary school 
teachers (N=130) on factors associated with each stage of the implementation process 
in the school setting regarding the previous LLL sex education program. The results 
highlighted that implementation of LLL was not optimal and could be improved: 
approximately one-third of the LLL activities were not implemented and among the 
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remaining two-thirds of the activities that were implemented, teachers generally did so 
with limited integrity; lessons were (slightly) modified. Each stage of the implementation 
process was found to be influenced by different factors: teacher curriculum-related 
beliefs were primarily associated with adoption, but also with implementation and 
continuation. Additionally, implementation completeness and fidelity and continued 
use of LLL were specifically enhanced by contextual factors, namely teacher training 
and interactive context variables – school policy, governing body support and student 
response. The factors identified in this study were taken into consideration when 
developing the revised LLL program, in anticipation of implementation. They also 
provided insight into the factors that needed to be addressed in the implementation 
strategy. 

Chapter 3 provided insight in the barriers and facilitating factors, influencing the 
current and potential future supportive role of the MHS in the implementation process 
of LLL, as perceived by MHS professionals at the time of the study. These insights 
were gathered by means of surveys (N=26) and interviews (N=19). Our study revealed 
that factors that influenced the implementation-promoting activities of the MHS 
were related to characteristics of the previous LLL program and the role of teachers, 
the school, the MHS and the municipality. These factors are thus found on multiple 
levels, requiring not only a revised LLL program but a multi-level approach to facilitate 
implementation. This meant a new implementation strategy aimed at supporting the 
professional development of teachers, convincing schools and municipalities of the 
relevance of sex education, and facilitating MHS’ in their school-based sexual health 
promotion activities. Despite the willingness of MHS professionals, the impact of the 
2008 economic crisis limited the role of the MHS to stimulating the dissemination and 
adoption of the revised LLL. While the MHS remains an important and competent party 
in the implementation of school-based sexual health education programs, this paper 
concludes that their restricted capacity, limited didactic skills and the need for ongoing 
support during real-life implementation necessitates an alternative form of support for 
teachers during implementation for completeness and fidelity, possibly in the form of 
online coaching.   

Chapter 4 proceeds with a description of the systematic development of the e-coaching 
website, ‘lesgevenindeliefde.nl’ or ‘teachinglove.nl’ as a specific component of the 
general implementation strategy, using the intervention mapping protocol. During the 
development process, a discrepancy was revealed between actual need for coaching, 
according to program developers and teachers own perceived need for coaching in 
delivering LLL: Despite their implementation behavior, namely completeness and 
fidelity, being suboptimal according to program developers, teachers themselves did 



214

Summary

not perceive their teaching behavior as problematic and felt resistance to coaching or 
behavioral change. E-coaching was developed as an efficient, low-threshold way of 
reaching a mass of teachers in order to support them in the implementation of LLL with 
completeness and fidelity and to support them in adequately dealing with the difficult 
situations encountered when delivering SRH lessons, which could lead to improved 
program implementation. A by-and-for teacher approach was used to create a coaching 
website which consisted of a self-reflection tool which was used to create awareness 
of their need for coaching or behavioral change, and support in dealing adequately 
with difficult situations encountered when delivering SHR lessons through role model 
stories, video’s, tips, background information, and FAQ’s. The website also included 
student materials and a downloadable and printable teacher manual with additional 
information and suggestions on the LLL program to further enhance the delivery of LLL 
with completeness and fidelity. 

Chapter 5: A cluster randomized controlled trial (e-coaching vs waiting list control) was 
conducted with a baseline assessment (T0) and follow up (T1) two weeks after completing 
the LLL program to evaluate the effects of e-coaching on teacher implementation 
behavior (completeness and fidelity) and its determinants. A total of 43 schools with 
83 teachers participated in the study. In the follow-up 38 schools participated; 23 in the 
e-coaching condition with 41 teachers, 15 in the control condition with 26 teachers. 
E-coaching was not found to be effective in enhancing completeness and fidelity of 
LLL by teachers, neither on positively influencing any of the determinants of successful 
implementation. The lack of effect was attributed to the intervention content, the 
limited use, and/or the study design itself. 

Chapter 6: A process evaluation was conducted, including surveys (N= 67) and 
additional interviews (N = 20) among teachers who had access to the e-coach, in 
which appreciation and (motives for) use of the e-coach were investigated. Limited use 
of e-coaching is likely the main reason why it did not have impact, resulting mainly 
from a low personal relevance, in addition to lack of time and the introduction of two 
innovations at once- LLL and e-coach. Although Lesgeveindeliefde.nl was perceived by 
teachers as usable and as an instrumental addition to the LLL program, its personal 
relevance was rated low. The lack of personal relevance of the e-coach resulted largely 
from teachers not feeling a need for coaching, thereby not using the website or 
discontinuing use altogether. This lack of need for coaching was already established 
in the needs assessment phase of the e-coach development. The e-coach seemed 
unable to change teachers’ perceived need for coaching. Consequently, although the 
e-coaching intervention contains elements to create the prerequired conditions for 
completeness and fidelity by focusing predominantly on dealing with difficult situations, 
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in its current form, the e-coach may not have been ideal due to insufficiently addressing 
the importance of completeness and fidelity and not addressing direct, practical means 
of achieving completeness and fidelity of LLL specifically.  

In hindsight, we realize, as a result of this process evaluation, that a discrepancy exists 
between teachers and e-coach developers on the perceived need for coaching which 
is related to a different interpretation regarding quality of teaching. For teachers, 
‘correct’ program delivery and thus good teaching is related to having sufficient 
didactic skills. For program developers, however, ‘correct’ program delivery is related 
to implementation with completeness and fidelity. It seems teachers may first have 
to understand the importance of completeness and fidelity in the implementation 
of LLL and consider it a component of good teaching, prior to behavioral change 
through e-coaching. The ecoaching intervention itself will need to be optimized to 
address the importance of completeness and fidelity, and contain more tools aimed at 
enhancing the completeness and fidelity of LLL specifically. Use of the e-coach needs 
to be stimulated by increasing the personal relevance of the website, and utilizing the 
broader implementation strategy.  

Chapter 7: The dissertation ends with a general discussion, including implications and 
recommendations for research and the public health field.  

Guiding the implementation process and changing implementation behavior of 
intermediaries such as teachers and MHS professionals is not a simple task or automatic 
process. It requires anticipation for implementation during program development, 
actual systematic development of different theory- and evidence-based strategies at 
the individual and environmental level to promote each step of the implementation 
process and continued investment in professional development. Intervention 
Mapping is a useful tool to ensure timely planning and bottom-up development of an 
implementation strategy.  

Achieving completeness and fidelity of SRH program delivery is a puzzle composed 
of several components. In the case of LLL, more than just e-coaching is required. 
Although e-coaching itself needs to be improved and its use stimulated, it is only one 
component of a broader implementation strategy that is needed to support the entire 
implementation process of LLL. The likelihood of achieving completeness and fidelity of 
LLL can be increased by: 
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a)  Realization that the target group could be operating from a different reference 
framework and creating a mutual understanding of ‘correct’ program delivery 
between program developers and teachers;

b)  Awareness among teachers of the importance of completeness and fidelity; that it 
should be done and why it is important and that it is also a component of teaching 
well;

c)  A well-developed program as a tool, in this case LLL, that is compatible with the 
working methods and preferences of teachers and students; 

d)  Support in creating the prerequisite conditions to effectively deliver SRH generally, 
such as how to create a safe environment in the classroom to discuss sexuality;

e)  Support in delivering LLL specifically with completeness and fidelity;

f )  A broader implementation strategy to stimulate the implementation process of 
LLL. 

Despite these efforts, in real life, absolute completeness and fidelity of school-based 
(sex) education programs seems unrealistic: Adaptations often occur and are sometimes 
inevitable. Environmental factors outside the control of teachers can also influence the 
degree to which a program is implemented and need to be taken into consideration. 
Teachers should therefore be supported in delivering programs with as much 
completeness and fidelity as possible, with guidance in delivering principle program 
components to ensure program effectiveness is preserved. This requires creativity from 
program developers to accommodate teachers as well as preserve completeness and 
fidelity as much as possible.  

Continuous changes within organizations and in the environmental context call for 
continuous adaptation of the implementation strategy and the LLL program itself 
to actuality, changing circumstances, the needs and desires of program users and 
implementers and to the intervention context in order to ensure its continuation. This 
exemplifies implementation as a dynamic process.  A successful implementation of LLL 
should ultimately lead to young people being better prepared, motivated and able to 
practice safe sex and have mutual, pleasant relations.
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S A M E N VAT T I N G

Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling en evaluatie van een implementatiestrategie 
voor de nationale implementatie van het lesprogramma ‘Lang Leve de Liefde’ (LLL) 
voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs in Nederland. In dit proefschrift ligt 
de focus vooral op het meest innovatieve onderdeel van de implementatiestrategie, 
namelijk de web-based coaching interventie ‘Lesgevenindeliefde.nl’ die is ontwikkeld 
om de volledigheid en getrouwheid bij de implementatie van LLL door docenten te 
verbeteren.

Het succes en de impact van een gezondheidsbevorderingsprogramma is niet 
alleen afhankelijk van de kwaliteit en de inhoud van het programma zelf, maar ook 
van de kwaliteit en de volledigheid waarmee het programma is geïmplementeerd. 
Implementatie wordt beschouwd als een proces dat bestaat uit verschillende fasen, 
namelijk verspreiding (d.w.z. bewustmaking), adoptie (d.w.z. een intentie, opname, een 
programma accepteren), implementatie (d.w.z. initieel gebruik) en continuïteit (d.w.z. 
voortgezet gebruik). Echter, de mate waarin programma’s inderdaad goed worden 
geïmplementeerd krijgt vaak zowel in onderzoek als praktijk te weinig aandacht, wordt 
onvoldoende overwogen, niet gepland of slecht uitgevoerd, wat resulteert in een 
verspilling van geld en beperkte impact voor de volksgezondheid. Implementatie is niet 
een automatisch proces: om ervoor te zorgen dat een programma wordt gebruikt en dus 
de doelgroep bereikt, moeten ontwikkelaars niet alleen anticiperen op implementatie 
tijdens programma-ontwikkeling, maar ook actief ingrijpen in het implementatieproces. 
Scholen bieden de ideale setting om adolescenten te bereiken met initiatieven voor 
gezondheidsbevordering, maar de verspreiding en de implementatie van deze 
programma’s is meestal niet optimaal. Vooral seksuele gezondheidsprogramma’s 
worden vaak slecht geïmplementeerd in scholen. Naast het feit dat seksualiteit een 
lastig onderwerp kan zijn en het bij aanvang van het in dit proefschrift beschreven 
project ook nog geen onderwerp was dat formeel was vastgelegd in de leerdoelen van 
middelbare scholen, is het ook een onderwerp waarbij docenten vaak bij de aan hen 
beschikbaar gestelde programma’s bepaalde programmacomponenten of -activiteiten 
weg laten, aanvullende (vaak zelf ontwikkelde) materialen gebruiken of het programma 
niet uit voeren zoals voorgeschreven door de ontwikkelaars van het programma. Als 
sleutelfiguren bij de uitvoering van seksuele gezondheidsprogramma’s op school, is het 
nodig om te investeren in de deskundigheidsbevordering van docenten om succesvolle 
implementatie te waarborgen. Tot nu toe is er vooral gestreefd naar het stimuleren 
van verspreiding en adoptie van seksuele gezondheidsprogramma’s en was er minder 
aandacht voor implementatie en continuïteit. Implementatie – de mate waarin een 
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programma wordt uitgevoerd (volledigheid/completeness) en de mate waarin het 
wordt geïmplementeerd zoals bedoeld door programmaontwikkelaars (getrouwheid/
fidelity) – is echter essentieel voor programma-effectiviteit.

Lang Leve de Liefde bestaat al meer dan 20 jaar en is veruit het meest succesvolle, 
effectieve, op evidentie gebaseerde programma op het gebied van seksuele en 
relationele vorming op scholen in Nederland. Uit onderzoek bleek dat de implementatie 
van dit programma  niet optimaal was, ondanks een bestaande implementatiestrategie; 
bepaalde programma-activiteiten werden door docenten weggelaten. Het programma 
werd niet altijd geïmplementeerd zoals voorgeschreven door de ontwikkelaars en 
docenten waren geneigd te stoppen met gebruik van het programma na het één of 
enkele keren te hebben gebruikt. De kwaliteit van de implementatie kon dus verbeterd 
worden. Bovendien was LLL verouderd en moest deze worden herzien. Om de 
doelgroep optimaal te bereiken, en de volledigheid en getrouwheid van implementatie 
te bevorderen, was voor het herziene LLL-programma de ontwikkeling van een 
implementatiestrategie nodig. De economische crisis ten tijde van de start van het in 
dit proefschrift beschreven project (2011), heeft invloed gehad op de implementatie-
bijdrage van gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD), die scholen normaliter 
ondersteunden bij het uitvoeren van gezondheidsbevorderende programma’s, zoals 
LLL. Hun capaciteit was door de crisis beperkt. Daarnaast bleek dat er onder GGD 
medewerkers een gebrek aan didactische vaardigheden en deskundigheid was om 
voor docenten passende rolmodellen te zijn om implementatie vaardigheden aan te 
leren voor een adequate implementatie. Een andere vorm van ondersteuning bleek 
dus nodig om docenten te ondersteunen bij de implementatie van LLL en daarmee te 
compenseren voor de beperkingen van de GGD. 

De focus van dit proefschrift is vooral op de ontwikkeling en evaluatie van het 
meest innovatieve onderdeel van de implementatiestrategie, namelijk een web-
based coaching interventie ‘Lesgevenindeliefde.nl’. E-coaching is ontwikkeld om de 
volledigheid en getrouwheid van de implementatie van LLL te verbeteren, omdat 
die belangrijk zijn voor de effectiviteit van een innovatie. In plaats van het uitsluitend 
verstrekken van programmamateriaal (inclusief een docenthandleiding) en een 
eenmalige pre-implementatie training voor docenten via de GGD, is daarnaast - ter 
aanvulling op de bestaande implementatiestrategie - doorlopende persoonlijke 
begeleiding en ondersteuning nodig zodra de overgang is gemaakt naar de werkelijke 
implementatie van LLL door docenten. 
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De (deels in dit proefschrift beschreven) implementatie strategie voor LLL is 
systematisch gepland en ontwikkeld met behulp van het Intervention Mapping 
(IM) protocol. De strategie is daarmee gebaseerd op theorie en evidentie en werd 
ontwikkeld in nauwe samenwerking met docenten in het voortgezet onderwijs 
(de doelgroep) en de intermediaire professionals van de GGD. Voor deze nieuwe 
implementatiestrategie werden verschillende instrumenten ontwikkeld om elke fase 
van het implementatieproces positief te beïnvloeden, afgestemd op de determinanten 
van die fase. De implementatiestrategie omvat interpersoonlijk contact, multimedia en 
online benaderingen om elke fase van het implementatieproces aan te pakken.

Elk hoofdstuk van dit proefschrift beschrijft de stappen die zijn genomen om 
systematisch een implementatiestrategie te ontwikkelen, daarmee leerlingen in het 
voortgezet onderwijs te bereiken met de herziene LLL, en een positieve invloed te 
hebben op hun relationele en seksuele gezondheid.

Hoofdstuk 2 beschrijft de bevindingen van een kwantitatieve studie onder docenten in 
de onderbouw van het voortgezet onderwijs (N = 130) naar factoren die geassocieerd 
zijn met elk stadium van het implementatieproces met betrekking tot het vorige LLL 
programma over relaties en seksualiteit. Uit de resultaten blijkt dat de implementatie 
van LLL niet optimaal was en verbeterd kon worden: ongeveer een derde van de 
LLL-activiteiten werden niet geïmplementeerd. Met betrekking tot de overige twee-
derde van de activiteiten die wel werden geïmplementeerd, gebeurde dit niet altijd 
zoals beschreven in de handleiding; lessen werden (licht) gewijzigd. Elke fase van 
het implementatieproces bleek beïnvloed te worden door verschillende factoren. 
De zogenaamde outcome beliefs (dat wil zeggen de verachtingen die er zijn t.a.v. de 
uitkomsten van het programma) van docenten waren vooral belangrijk voor adoptie, 
en in mindere mate voor implementatie en continuïteit. 

Daarnaast werden de volledigheid en getrouwheid van implementatie, als ook de 
continuïteit van LLL, specifiek verbeterd door contextuele factoren, zoals docenten 
trainingen, schoolbeleid, steun vanuit het bestuur en leerlingenrespons. De in deze 
studie geïdentificeerde factoren werden in aanmerking genomen bij het ontwikkelen 
van het herziene LLL-programma. Het onderzoek heeft ook inzicht gegeven in de 
factoren die in de implementatiestrategie zouden moeten worden aangepakt.

Hoofdstuk 3 heeft inzicht gegeven in de belemmerende en faciliterende factoren 
die van invloed zijn op de (toekomstige) ondersteunende rol van de GGD bij het 
implementatieproces van LLL. Deze inzichten werden verzameld door middel van 
vragenlijsten (N = 26) en interviews (N = 19). Uit onze studie bleek dat factoren die de 
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(implementatie bevorderende) activiteiten van de GGD beïnvloeden verband houden 
met enerzijds de kenmerken van het toenmalige LLL-programma en anderzijds met 
de rol van docenten, de school, de GGD en de gemeente. Deze factoren worden dus 
op meerdere niveaus gevonden, waarbij voor het bevorderen van implementatie niet 
alleen een herziende LLL-programma nodig is, maar ook een aanpak op al deze niveaus. 
Deze resultaten toonde het belang aan van een nieuwe implementatiestrategie 
gericht op deskundigheidsbevordering van docenten, het overtuigen van scholen en 
gemeenten van de relevantie van relationele en seksuele vorming en het faciliteren 
van GGD-en in hun implementatie-bevorderende activiteiten op school. Ondanks de 
bereidheid van GGD-professionals, heeft de economische crisis, die begon in 2008, 
de rol van de GGD beperkt tot het stimuleren van de verspreiding en adoptie van het 
herziene LLL programma. Hoewel de GGD een belangrijke en competente partij blijft 
bij de uitvoering van gezondheidsbevorderende programma’s voor scholen, inclusief 
seksuele gezondheid, concluderen we in deze studie dat hun beperkte capaciteit, 
beperkte didactische vaardigheden en de noodzaak van een continue docent-
ondersteuning tijdens implementatie vraagt om een alternatieve vorm van steun aan 
docenten tijdens de implementatie van LLL. Dit kan mogelijk in de vorm van online 
coaching.

Hoofdstuk 4 gaat verder met een beschrijving van de systematische ontwikkeling 
van de e-coaching website, ‘lesgevenindeliefde.nl’ als een specifiek onderdeel van de 
algemene implementatiestrategie, met behulp van het Intervention Mapping (IM) 
protocol. Tijdens het ontwikkelingsproces bleek er een discrepantie te zijn tussen de 
daadwerkelijke behoefte aan coaching volgens de ontwikkelaars en de waargenomen 
behoefte aan coaching volgens docenten, bij het uitvoeren van LLL: ondanks dat hun 
implementatiegedrag (d.w.z. volledigheid en getrouwheid) suboptimaal was volgens 
de programma-ontwikkelaars, beschouwden docenten hun manier van lesgeven niet 
als problematisch en toonde ze weerstand tegen coaching of gedragsverandering. 
E-coaching is daarom ontwikkeld als een efficiënte, laagdrempelige manier om een   
groot aantal docenten te bereiken en om hen te ondersteunen bij het volledig en 
getrouw implementeren van LLL. Daarnaast is e-coaching ontwikkeld om docenten te 
ondersteunen in het omgaan met de lastige situaties die zich voordoen bij het geven van 
relationele en seksuele vorming wat kan leiden tot een verbeterde uitvoering van deze 
programma’s. Een voor-en-door docenten benadering werd gebruikt om een   coaching 
website te maken die bestaat uit een zelfreflectie tool met als doel om docenten bewust 
te maken van hun behoefte aan coaching of gedragsverandering, en ondersteuning 
in het adequaat omgaan met lastige situaties tijdens het lesgeven over relaties en 
seksualtiet door middel van ervaringsverhalen, video’s, tips, achtergrondinformatie 
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en FAQ’s. De website bevat ook lesmaterialen en een downloadbare en afdrukbare 
docentenhandleiding met aanvullende informatie en suggesties over het LLL 
programma om de implementatie van LLL verder te verbeteren.

Hoofdstuk 5: Een cluster gerandomiseerde en gecontroleerde evaluatie (e-coaching 
versus wachtlijst controle) werd uitgevoerd met een voormeting (T0) en follow-up (T1) 
twee weken na het afronden van het LLL programma om de effecten van e-coaching 
op het implementatie gedrag van docenten (volledigheid en getrouwheid) en de 
determinanten te evalueren. In totaal namen 43 scholen met 83 leraren deel aan de 
studie. In de follow-up deden 38 scholen mee; 23 in de e-coaching conditie met 41 
docenten, 15 in de controle conditie met 26 docenten. E-coaching bleek niet effectief te 
zijn om de volledigheid en getrouwheid van de implementatie van LLL door docenten 
te verbeteren, noch bleek het een positieve invloed te hebben op de determinanten 
van succesvolle implementatie. Het gebrek aan effect werd toegeschreven aan de 
interventie inhoud, het beperkte gebruik en / of het studie ontwerp zelf.

Hoofdstuk 6: Er is een procesevaluatie uitgevoerd, door middel van vragenlijsten (N 
= 67) en extra interviews (N = 20) onder docenten die toegang hadden tot de e-coach, 
waarin waardering en (motieven voor) gebruik van de e-coach waren onderzocht. Dat 
e-coaching zo beperkt werd gebruikt, is waarschijnlijk de belangrijkste reden waarom 
het geen impact heeft gehad; vooral als gevolg van een lage persoonlijke relevantie, 
naast het gebrek aan tijd en de introductie van twee innovaties tegelijk, LLL en 
e-coach. Hoewel Lesgeveindeliefde.nl door docenten als bruikbaar en als instrumentele 
aanvulling op het LLL-programma werd waargenomen, werd de persoonlijke relevantie 
ervan laag beoordeeld. Het gebrek aan persoonlijke relevantie van de e-coach was vooral 
het gevolg ervan dat docenten dachten geen coaching nodig te hebben, waardoor de 
website niet volledig werd gebruikt of het gebruik geheel werd gestaakt. Dit gebrek 
aan coaching was al in de behoeftenbeoordelingsfase van de e-coachontwikkeling 
bevestigd. De e-coach leek niet de waargenomen behoefte voor coaching van docenten 
te veranderen. Dus hoewel de e-coaching, in de huidige vorm, interventie elementen 
bevat om de vereiste voorwaarden voor volledigheid en getrouwheid te creëren door 
voornamelijk te focussen op lastige situaties, is de e-coach misschien niet ideaal omdat 
daarin onvoldoende aandacht wordt besteedt aan het belang van volledigheid en 
getrouwheid, en het niet gericht is op directe, praktische middelen om die te bereiken.

Achteraf realiseren wij ons als gevolg van deze procesevaluatie dat er sprake is van 
een discrepantie tussen docenten en e-coach ontwikkelaars op de waargenomen 
behoefte aan coaching. Een behoefte die gerelateerd is aan een andere interpretatie 
met betrekking tot de kwaliteit van lesgeven. Voor docenten is het ‘correct’ uitvoeren 
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van een programma en dus goed lesgeven gerelateerd aan voldoende didactische 
vaardigheden. Voor programma-ontwikkelaars is ‘correct’ programma-bezorging echter 
gerelateerd aan implementatie met volledigheid en getrouwheid. Het lijkt erop dat 
docenten het belang van volledigheid en getrouwheid in de implementatie van LLL 
eerst moeten begrijpen en het als onderdeel van goed lesgeven moeten beschouwen, 
voorafgaand aan gedragsverandering door middel van e-coaching. De e-coaching 
interventie zelf moet worden geoptimaliseerd en zou meer tools moeten bevatten om 
de volledigheid en getrouwheid van de implementatie van LLL specifiek te verbeteren. 
Het gebruik van de e-coach moet gestimuleerd worden door de persoonlijke relevantie 
van de website te vergroten en een bredere implementatiestrategie te gebruiken.

Hoofdstuk 7: Dit proefschrift eindigt met een algemene discussie, inclusief implicaties 
en aanbevelingen voor onderzoek en het vakgebied.

Het begeleiden van het implementatieproces en het veranderen van 
implementatiegedrag van intermediairs, zoals docenten en GGD professionals, is geen 
eenvoudige taak of automatisch proces. Het vereist anticipatie op implementatie tijdens 
programma ontwikkeling, de feitelijke systematische ontwikkeling van verschillende 
theorie- en evidence-based strategieën op individueel en omgevingsniveau om elke 
stap van het implementatieproces te bevorderen, en de voortdurende investeringen in 
deskundigheidsbevordering. Intervention Mapping is een nuttig instrument om tijdige 
planning en bottom-up ontwikkeling van een implementatiestrategie te verzekeren.

Het bereiken van optimale volledigheid en getrouwheid van seksueel 
gezondheidsbevorderende programma’s is een puzzel samengesteld uit verschillende 
componenten. In het geval van LLL is meer dan e-coaching vereist. Hoewel e-coaching 
zelf verbeterd moet worden en het gebruik ervan ook gestimuleerd, is het slechts 
één onderdeel van een bredere implementatiestrategie die nodig is om het volledige 
implementatieproces van LLL te ondersteunen. De kans om volledigheid en getrouwheid 
van de implementatie van LLL te bereiken kan worden verhoogd door:

a)  Realisatie dat de doelgroep vanuit een ander referentiekader kan werken en 
een wederzijds begrip creëren voor correcte programmaoverdracht tussen 
programmaontwikkelaars en docenten; 

b)  Bewustwording onder docenten van het belang van volledigheid en getrouwheid; 
dat het moet worden gedaan, waarom het belangrijk is, en dat het een belangrijk 
onderdeel is van goed lesgeven; 
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c)  Een goed ontwikkeld programma als een hulpmiddel, in dit geval LLL, dat 
overeenkomt met de werkwijzen en voorkeuren van docenten en leerlingen; 

d)  Ondersteuning bij het creëren van de randvoorwaarden voor het effectief uitvoeren 
van relationele en seksuele vorming in het algemeen, zoals het creëren van een 
veilige omgeving in het klaslokaal om seksualiteit te bespreken; 

e)  Ondersteuning bij het uitvoeren van LLL, specifiek met volledigheid en 
getrouwheid; 

f )  Een bredere implementatiestrategie om het implementatieproces van LLL te 
stimuleren.

Ondanks deze inspanningen lijkt, in het echte leven, absolute volledigheid en  
getrouwheid van (seksuele) gezondheidsbevorderende schoolprogramma’s 
onrealistisch: aanpassingen komen vaak voor en zijn soms onvermijdelijk. 
Omgevingsfactoren buiten de controle van docenten kunnen ook de mate waarin een 
programma wordt geïmplementeerd beïnvloeden en daarmee moet rekening worden 
gehouden. Docenten moeten daarom worden ondersteund bij het uitvoeren van 
programma’s met zo veel volledigheid en getrouwheid als mogelijk, met begeleiding 
bij het uitvoeren van de belangrijkste programmaonderdelen om ervoor te zorgen 
dat de effectiviteit van het programma wordt behouden. Dit vereist creativiteit van 
ontwikkelaars van het programma; om docenten tegemoet te komen en om volledigheid 
en getrouwheid van implementatie zo veel mogelijk te bevorderen.

Doorlopende wijzigingen binnen organisaties en in de omgeving vragen voortdurende 
aanpassing van de implementatiestrategie en het LLL-programma zelf, naar actualiteit, 
veranderende omstandigheden, de behoeften en verlangens van programmagebruikers 
en implementeerders, en de interventiecontext om de continuïteit ervan te waarborgen. 
Dit illustreert dat implementatie een dynamisch proces is. Een succesvolle implementatie 
van LLL zal uiteindelijk moeten  leiden tot jongeren die beter voorbereid, gemotiveerd, 
en in staat zijn om veilige seks te hebben binnen wederzijdse, aangename relaties.
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