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Chapter 7

Summary
Chapter 1 provides the background of this PhD research on school-based sex and relationship 

education, and in particular on the prevention of adolescent sexual harassment behaviors. For 

the purpose of this PhD research, two existing Dutch school-based programs for the prevention of 

adolescent sexual harassment were evaluated: Benzies & Batchies and Boys. Benzies & Batchies 

is an interactive school-based program for both adolescent boys and girls, and consists of 

four complementary elements: (a) an introductory lesson, (b) a peer-performed theatre play 

followed by a peer-led group discussion, (c) three classroom lessons to teach skills and resilience 

regarding social and sexual behavior given by trained instructors, and (d) a closing lesson. The 

Boys 

regard to relational and sexual behavior.

A growing number of adolescents encounter sexual harassment behaviors, such as sexting 

(i.e., sending and receiving nonconsensual sexually tinted messages), sexual remarks and dating 

use, the age of the adolescents involved, their ethnicity and educational level. Having been a 

victim of sexual harassment has negative health effects. There is therefore a need for effective, 

theory based, preventive interventions. Such interventions can be effective, if they target the 

sexual harassment behavior may be prevented by using school-based programs that have been 

developed through systematic planning, and based on theoretical evidence. For this the six 

steps of Intervention Mapping can be used. The aims of this PhD research were to gain insight 

behavior against someone’s will’; to evaluate the process of development of Benzies & Batchies 

and Boys by using the Intervention Mapping framework; and to gain insight into the short and 

longer term effects of these programs.

Chapter 2 describes a study which aimed to establish which determinants from the 

Reasoned Action Approach (i.e., attitude, perceived norm and perceived behavioral control) are 

associated with the intention to reject or to stop adolescent sexual harassment; which additional 

determinants that the literature deemed as important, i.e., risk perception, knowledge, prototype 

image (i.e., cognitive representations or social images of the type of person of one’s age who 

the past six months, were associated with adolescent’s intentions to reject or to stop sexual 
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harassment; and which beliefs, underlying the determinants, should be selected when 

developing a program with regard to the prevention of adolescent sexual harassment behavior. 

We conducted a cross sectional study in adolescents aged 12-16 years (N = 571; 52% girls) within 

than boys reported they had been victim of sexual harassment, particularly of sexual remarks and 

in the past six months than girls, especially on having made sexual remarks about someone. We 

in being able to stop kissing someone against their will). Furthermore, we found that sex (i.e., 

well; and that age (i.e., being older) was associated with the intention to reject sexually explicit 

pictures. The results of our study suggest that an intervention at least has to allow for different 

beliefs and cognitions of boys and girls.

Chapter 3 presents the results of a retrospective evaluation of the process of development 

of Benzies & Batchies and Boys. While each intervention had been developed by professionals 

in practice, little was known about the process of development or the theoretical rationale 

underlying it. The aim of this study therefore was to retrospectively evaluate the strengths 

and weaknesses of both programs, and to establish the extent to which the development, 

implementation and evaluation of the interventions had followed a planned process by using 

the Intervention Mapping framework. We combined desk research into the context and content 

of the interventions with face-to-face interviews to gather the opinions of the initial intervention 

developers on the development process. Next, two researchers rated the degree of project 

planning of each intervention by coding each of 40 planning criteria within the 19 tasks of the 

six steps of Intervention Mapping. We found that the intervention developers had worked out 

tasks within the steps concerning the programs’ production, adoption, implementation and 

evaluation further than they had within steps regarding the needs assessment and theoretical 

underpinning of the programs. The results of this study show that, although both programs 

lacked a thorough theoretical foundation, the methods and materials that were used represented 

aspects of evidence-based behavior change theories. Besides, the developers of Benzies & 

Batchies had used twice as many methods as the developers of the Boys program; as well as 

more practical applications. We advise future intervention developers to combine their practice-

based experience with evidence-based theories so that the development of practice-based 

interventions will improve which leads to more successful and effective interventions.

7
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In chapter 4 a study is described which aimed to establish any effects of Benzies & Batchies 

Benzies & 

Batchies

and sexual self-esteem; and to establish whether any effects found differed with regard to the 

adolescents’ gender, educational level and ethnicity. We evaluated its effectiveness, using a 

cluster-randomized controlled design to assign schools to an experimental condition (n = 14 

schools; 431 students (51% female)) and a control condition (n = 11 schools; 384 students (51% 

female)). At post-test, students in the experimental group reported a reduced intention to commit 

At follow-up, sexual self-esteem was higher in students in the experimental group than in the 

control group. Based on the results of the study, we conclude that the combination of the theatre 

play and the lessons have the potential to prevent adolescent sexual harassment behavior.

Chapter 5 Boys 

on sexual harassment behaviors and six determinants. We used a quasi-experimental design 

(experimental condition n = 15 schools, 159 male students; control condition n = 14 schools, 132 

(follow-up). We found less traditional attitudes toward gender roles in the intervention group 

in these attitudes as well. A similar effect was found for sexual harassment behaviors at follow 

up: male students in both groups showed an increase in perpetration behaviors and slightly 

harassment behaviors were found. The results of our study suggest that a similar, natural course 

in the male adolescents’ sexual and behavioral development can be observed, regardless of 

being a participant of the Boys intervention. We recommend that the program’s teaching 

methods should be further adapted to the needs and development of male students attending 

pre-vocational education.

Finally, chapter 6 summarizes the main results of the four studies. Moreover, implications 

for practice and future development of school-based sex and relationship education programs 

are discussed, as well as recommendations for further research.

The prevention of adolescent sexual harassment behaviors is important, preferably from 

a relatively young age, as these behaviors progress from milder acts into more violent ones in 
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as researchers classify it in different ways. Besides, not all sexual activities carried out by young 

people have negative health consequences, but are part of their developmentally normative 

attention is payed to respecting mutual consent, voluntariness and equality, and standards 

regarding context, age and self-respect when it comes to adolescent sexual activities. In addition, 

the underlying ideas and criteria of the Flag System can be incorporated by future intervention 

developers in their program, to identify acceptable and unacceptable sexual behaviors, and also 

as a means of discussing sexual behavior with adolescents.

We found that some of the determinants that we had selected for our study were associated 

with adolescent sexual harassment behavior, and others were not. We believe that expanding 

the theoretical model we used with behavioral willingness and prototype similarity can add to 

our understanding of the prediction of engaging or refraining from harassment. Besides, we 

recommend further research into theories and insights of adolescent development, which will 

gain our understanding for their sexual development as well.

Involving adolescents and their parents in the development of research designs and methods 

ensures that intervention developers will keep in touch with their target group and keep track 

of the developments that take place in the rapidly changing society in which we live, especially 

with regard to social media and internet use. In addition, we recommend that future intervention 

developers develop a theory-based implementation plan for adopting, implementing and 

the implementation of their intervention in advance.

As a result of the effect studies of Benzies & Batchies and Boys, we found differences in 

outcomes between boys and girls, but also between students of different educational levels. It 

is important that our understanding of the differences in problems that the students of different 

educational levels experience, whether they are behavioral, educative or developmental-

oriented, is increased. Besides, we recommend future intervention developers to pay attention 

to the differences between the sexes when working with mixed-gender groups, and to ensure 

that each sex gains a greater insight into the beliefs of the other.

We conclude that the research in this PhD dissertation has contributed to the existing body 

of evidence on the prevention of adolescent sexual harassment and the knowledge thereof. 

In addition, it offers support to professionals who develop preventive interventions, and to 

professionals who work with adolescents in schools, such as teachers and school staff.

7



144

Chapter 7

Samenvatting
Hoofdstuk 1 schetst de achtergrond van dit promotieonderzoek naar lesprogramma's 

over seks en relaties op school, en in het bijzonder naar het voorkomen van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag van jongeren. Voor dit promotieonderzoek zijn twee bestaande 

Nederlandse lesprogramma’s voor de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag van 

jongeren geëvalueerd: Benzies & Batchies en Jongens. Benzies & Batchies is een interactief 

lesprogramma voor zowel jongens als meisjes bestaande uit vier complementaire elementen: 

(a) een inleidende les, (b) een theatervoorstelling uitgevoerd door peer-educators, gevolgd door 

een afsluitende les. Het Jongens lesprogramma wordt gegeven door een getrainde, mannelijke, 

en is bedoeld om jonge mannelijke leerlingen vaardigheden aan te leren met betrekking tot 

relationeel en seksueel gedrag.

Een toenemend aantal jongeren krijgt te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag, 

zoals sexting (i.e., het versturen en ontvangen van seksueel getinte afbeeldingen of berichten 

tegen iemands wil), seksuele opmerkingen en datinggeweld. Ze kunnen er het slachtoffer van zijn, 

van de betrokken jongeren, hun etniciteit en opleidingsniveau. Slachtoffer zijn geweest van 

seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid. Er is daarom 

behoefte aan effectieve, op theorie gebaseerde, preventieve interventies. Dergelijke interventies 

kunnen effectief zijn als ze zich richten op de onderliggende factoren (determinanten van gedrag) 

die het gedrag beïnvloeden. Seksueel grensoverschrijdend gedrag van jongeren kan worden 

voorkomen door lesprogramma’s te gebruiken die zijn ontwikkeld met behulp van systematische 

planning en gebaseerd op theorie. Hiervoor kunnen de zes stappen van Intervention Mapping 

worden gebruikt. Het doel van dit promotieonderzoek is om inzicht te krijgen in determinanten 

tegen iemands wil’; de evaluatie van het ontwikkelingsproces van Benzies & Batchies en Jongens 

met behulp van Intervention Mapping; en inzicht te krijgen in de effecten op korte en langere 

termijn van deze twee lesprogramma’s.

Hoofdstuk 2 beschrijft een onderzoek dat tot doel had vast te stellen welke determinanten 

van de Reasoned Action Approach (i.e, attitude, ervaren sociale norm en ervaren gedragscontrole) 

verband houden met de intentie van jongeren om seksueel grensoverschrijdend gedrag af te 
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wijzen of te stoppen; welke aanvullende determinanten die de literatuur als belangrijk beschouwt 

vertoont), seksuele eigenwaarde en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de afgelopen zes 

maanden; en welke overtuigingen, die ten grondslag liggen aan de determinanten, moeten 

worden geselecteerd bij het ontwikkelen van een programma voor de preventie van seksueel 

grensoverschrijdend gedrag door jongeren. We hebben een cross-sectionele studie uitgevoerd 

bij jongeren in de leeftijd van 12-16 jaar (N = 571, 52% meisjes) op 25 scholen voor voortgezet 

onderwijs. De resultaten van onze studie tonen aan dat aanzienlijk meer meisjes dan jongens 

aangaven slachtoffer te zijn geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag, met name 

van seksuele opmerkingen en gedwongen seks. Jongens daarentegen rapporteerden over de 

afgelopen zes maanden aanzienlijk meer pleger gedrag dan meisjes, vooral omdat ze seksuele 

opmerkingen over iemand hadden gemaakt. We vonden dat waargenomen gedragscontrole 

wijzen (i.e., meer zelfvertrouwen hebben om seksueel getinte foto’s en opmerkingen te kunnen 

afwijzen) en met de intentie om te stoppen met het plegen ervan (i.e., meer vertrouwen hebben 

in het kunnen stoppen met zoenen tegen iemands wil). Verder vonden we dat sekse (i.e., vrouw 

(i.e., ouder zijn) was geassocieerd met de intentie om seksueel getinte afbeeldingen af te wijzen. 

De resultaten van onze studie suggereren dat een interventie op zijn minst rekening moet houden 

met de verschillen in opvattingen en cognities tussen jongens en meisjes.

Hoofdstuk 3 presenteert de resultaten van de retrospectieve evaluatie van het 

ontwikkelingsproces van Benzies & Batchies en Jongens. Hoewel elke interventie in de praktijk 

door professionals was ontwikkeld, was er weinig bekend over het ontwikkelingsproces of de 

theoretische achtergrond ervan. Het doel van deze studie was daarom om retrospectief en 

met behulp van Intervention Mapping de sterke en zwakke punten van beide programma’s te 

evalueren en om vast te stellen in hoeverre de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van 

de interventies een gepland proces hadden gevolgd. We hebben deskresearch naar de context 

en inhoud van de interventies gecombineerd met face-to-face interviews om de meningen van 

de initiële interventieontwikkelaars over het ontwikkelingsproces te verzamelen. Vervolgens 

hebben twee onderzoekers de mate van projectplanning van elke interventie beoordeeld 

door elk van de 40 planningscriteria te coderen binnen de 19 taken van de zes stappen van 

Intervention Mapping. De resultaten toonden aan dat de interventieontwikkelaars de taken 

binnen de stappen die betrekking hadden tot de productie, de adoptie, de implementatie en 

de evaluatie van de lesprogramma's verder hadden uitgewerkt dan de stappen die betrekking 

7
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hadden op de needs-assessment en de theoretische onderbouwing van de lesprogramma’s. 

De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat, hoewel bij beide programma's de theoretische 

basis ontbrak, er in de gebruikte methoden en materialen wel aspecten van evidence-

based gedragsveranderingstheorieën zichtbaar waren. Bovendien hadden de ontwikkelaars 

van Benzies & Batchies tweemaal zoveel methoden gebruikt als de ontwikkelaars van het 

Jongens lesprogramma; en ook meer praktische toepassingen. We adviseren toekomstige 

interventieontwikkelaars om hun praktijkervaring te combineren met evidence-based theorieën, 

zodat de ontwikkeling van praktijkgerichte interventies verbetert, wat vervolgens leidt tot meer 

succesvolle en effectieve interventies.

In hoofdstuk 4 wordt een studie beschreven die gericht was op het vaststellen van eventuele 

effecten van Benzies & Batchies op seksueel grensoverschrijdend gedrag (slachtofferschap 

en plegerschap) en vijf determinanten: attitude, ervaren sociale norm, eigen effectiviteit, 

intentie en prototype; om effecten van Benzies & Batchies op drie distale factoren vast te 

stellen: houding ten opzichte van genderrollen, houding ten opzichte van media-invloeden 

en seksuele eigenwaarde; en om vast te stellen of de gevonden effecten verschilden met 

betrekking tot sekse, opleidingsniveau en etniciteit van de jongere. We hebben het effect 

van het lesprogramma geëvalueerd met behulp van een cluster-gerandomiseerd controlled 

design en scholen toegewezen aan een experimentele groep (n = 14 scholen, 431 leerlingen 

(51% meisje)) en een controle groep (n = 11 scholen; 384 leerlingen (51% meisje)). Op de eerste 

nameting rapporteerden leerlingen in de experimentele groep een verminderde intentie om 

seksueel grensoverschrijdend gedrag te plegen en een hogere eigen effectiviteit in het afwijzen 

sociale norm voor het afwijzen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Op de tweede 

nameting was het seksuele zelfbeeld hoger bij leerlingen in de experimentele groep dan bij 

leerlingen in de controlegroep. Op basis van de resultaten van de studie concluderen we dat de 

combinatie van de theatervoorstelling en de weerbaarheidslessen potentie hebben om seksueel 

grensoverschrijdend gedrag van jongeren te voorkomen.

Hoofdstuk 5 presenteert de resultaten van een onderzoek dat gericht was op het vaststellen 

van de effecten van Jongens op seksueel grensoverschrijdend gedrag en zes determinanten. 

We hebben een quasi-experimenteel onderzoeksdesign gebruikt (experimentele groep 

n = 15 scholen, 159 mannelijke leerlingen; controle groep n = 14 scholen, 132 mannelijke 

leerlingen; gemiddelde leeftijd 13.8 jaar). Alle leerlingen vulden een vragenlijst in voordat het 

lesprogramma begon, net nadat het programma was afgelopen (eerste nameting) en weer 

zes maanden later (tweede nameting). Op de eerste en tweede nameting vonden we minder 
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traditionele opvattingen over genderrollen in de interventiegroep. De controlegroep vertoonde 

echter ook een afname in deze attitudes. Een soortgelijk effect werd gevonden voor seksueel 

grensoverschrijdend gedrag op de tweede nameting: jongens in beide groepen vertoonden een 

toename van het plegergedrag en in afkeuringsgedrag, een gunstiger uitkomst. Er werden geen 

gedrag. De resultaten van ons onderzoek suggereren dat een vergelijkbaar, natuurlijk verloop in 

de seksuele en gedragsontwikkeling van de jongens kan worden waargenomen, ongeacht of ze 

deelnemer zijn aan de interventie Jongens. We bevelen aan dat de onderwijsmethoden van het 

programma verder worden aangepast aan de behoeften en de ontwikkeling van deze leerlingen 

op het praktijkonderwijs.

Tenslotte vat hoofdstuk 6 de belangrijkste resultaten van de vier onderzoeken 

samen. Bovendien worden implicaties voor de praktijk en de toekomstige ontwikkeling 

van lesprogramma’s voor seksuele voorlichting en relatieonderwijs besproken, evenals 

aanbevelingen voor verder onderzoek.

De preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag van jongeren is belangrijk, bij 

voorkeur vanaf een relatief jonge leeftijd, aangezien deze gedragingen zich in de loop van 

de tijd ontwikkelen van mildere handelingen tot meer gewelddadige. We vonden in de 

alle seksuele activiteiten van jongeren negatieve gevolgen voor de gezondheid, maar maken 

ze deel uit van hun normatieve seksuele ontwikkeling. Om het dynamische aspect van de 

aan het respecteren van wederzijdse instemming, vrijwilligheid en gelijkheid, en normen met 

betrekking tot context, leeftijd en zelfrespect, waar het gaat om seksuele activiteiten van 

jongeren. Bovendien kunnen de onderliggende ideeën en criteria van het Vlaggensysteem door 

toekomstige interventieontwikkelaars in hun programma worden opgenomen, niet alleen om 

aanvaardbaar en onaanvaardbaar seksueel gedrag te herkennen, maar ook als een middel om 

seksueel gedrag met jongeren te bespreken.

We vonden dat sommige van de determinanten die we voor onze studie hadden geselecteerd, 

verband hielden met seksueel grensoverschrijdend gedrag van jongeren en andere niet. 

We denken dat uitbreiding van het theoretische model dat we gebruikten met ‘behavioral 

willingness’ (bereidheid om gedrag uit te voeren) en ‘prototype similarity’ (iemands perceptie 

mbt het wel of niet overeenkomen van het prototype met zichzelf) kan bijdragen aan het begrip 

van de voorspelling van het vertonen of afwijzen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

7
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Daarnaast bevelen we verder onderzoek aan naar theorieën en inzichten van de ontwikkeling 

van jongeren, die ons tevens meer inzicht kunnen geven in hun seksuele ontwikkeling.

Het betrekken van jongeren en hun ouders bij het ontwikkelen van onderzoeksdesigns en - 

methoden zorgt ervoor dat interventieontwikkelaars in contact blijven met hun doelgroep en de 

ontwikkelingen kunnen volgen die plaatsvinden in de snel veranderende samenleving waarin we 

leven, vooral met betrekking tot sociale media en internetgebruik. Daarnaast bevelen we aan dat 

toekomstige interventieontwikkelaars een op theorie gebaseerd implementatieplan ontwikkelen 

voor het adopteren, implementeren en onderhouden van hun programma. Ze houden in dat 

geval van tevoren al rekening met de factoren die de uitvoering van hun interventie kunnen 

beïnvloeden.

Als resultaat van de effectstudies van Benzies & Batchies en Jongens, vonden we verschillen 

in uitkomsten tussen jongens en meisjes, maar ook tussen leerlingen van verschillende 

onderwijsniveaus. Het is belangrijk dat ons begrip wordt vergroot van de verschillen in 

problemen die de leerlingen van verschillende onderwijsniveaus ervaren, of deze nu te maken 

hebben met gedrag, ontwikkeling, of manier van leren. Daarnaast raden we toekomstige 

interventieontwikkelaars aan om aandacht te besteden aan de verschillen tussen de seksen bij 

het werken met groepen met zowel jongens als meisjes, en om ervoor te zorgen dat elke sekse 

meer inzicht krijgt in de overtuigingen van de ander.

We concluderen dat het onderzoek in dit proefschrift heeft bijgedragen aan de bestaande 

hoeveelheid evidence met betrekking tot de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag 

van jongeren en de kennis daarover. Daarnaast biedt het ondersteuning aan professionals die 

preventieve interventies ontwikkelen, en aan professionals die werken met jongeren op scholen, 

zoals leraren en schoolpersoneel.
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