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Stellingen 

Behorende bij het proefschrift  
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1) Ontwikkelaars van preventieve interventies gericht op seksueel grensoverschrijdend 

gedrag door jongeren moeten continu in contact blijven met hun doelgroep om de 

interventie aan te kunnen laten sluiten bij de belevingswereld en het kennisniveau van 

jongeren (dit proefschrift). 

 

2) Er is meer kennis nodig over theorieën en inzichten met betrekking tot de ontwikkeling 

van jongeren, hetgeen bijdraagt tot meer inzicht in het, ongezonde én gezonde, seksuele 

gedrag van jongeren (dit proefschrift). 

 

3) Wanneer professionals de ervaringen die zij hebben opgedaan in de praktijk combineren 

met wetenschappelijk onderbouwde theorieën, ontstaan succesvolle en effectieve 

interventies (dit proefschrift). 

 

4) Om seksueel grensoverschrijdend gedrag van jongeren te kunnen voorkomen, is inzicht 

nodig in de verschillen tussen jongens en meisjes in hun opvattingen over seks en 

relaties (dit proefschrift).  

 

5) Het is belangrijk om ook met jongeren zelf in gesprek te gaan over het inpassen van 

voorlichting over gezondheidsgedragingen in het lesrooster; de school lijkt een voor de 

hand liggende plek om dergelijke voorlichting te geven, maar omdat de lesdagen al zo 

gevuld zijn met verplichte vakken en opdrachten, is de vraag hoe deze lessen in het 

rooster ingepast kunnen worden. 

 

6) Elke jongere maakt zijn eigen ontwikkeling door en in elke fase van deze ontwikkeling 

verandert de relatie tussen ouder/verzorger en jongere; wees je er als ouder/verzorger 

van bewust dat je opgroeiende kind jou misschien wel minder nodig lijkt te hebben, 

maar nog steeds het liefst met jou het gesprek aangaat (“Met een puber kan het heel leuk 

zijn”; G. de Lijster; Leidsch Dagblad 17 september 2011). 

 

7) Het ontwikkelen van meetinstrumenten voor jongeren met leer- en/of 

ontwikkelingsproblemen vraagt niet alleen om kennis van het onderwerp waarop het 

meetinstrument wordt ingezet, maar ook om specifieke kennis van de doelgroep zodat 

een passend meetinstrument ingezet kan worden. 

 

8) Wanneer scholen interventies ter preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag 

door jongeren inzetten, kunnen gezondheidsrisico’s op latere leeftijd (zoals depressie en 

middelengebruik) worden voorkomen; dit kan vervolgens leiden tot een besparing van 

zorgkosten (dit proefschrift; valorisatie addendum). 

 

9) “Wie zichzelf overwint, kan nooit verliezen” (Coachingskalender 2018). 

 


