
Meest populaire 
les: SOA’s, 

anticonceptie en 
zwangerschap

Na de lessenserie 
scoorde ik veel hoger! 

De score bij de 
kennistoets steeg 

gemiddeld van 
6,9 naar 8,1.

goede voorbereiding 

lessen via training GGD

goed uitvoerbaar n.a.v. 

aangereikte materialen

leerzaam en geschikt 

voor niveau leerlingen

voldoende rekening 

gehouden achtergrond 

en ervaring leerlingen

leuke lessen

interessant
nieuwe dingen geleerd

belangrijk dat school deze lessen geeftonderwerpen zijn lastig bespreekbaar
docenten raden het les-

pakket aan bij collega’s en 

blijven het pakket gebruiken

Beoordeling leerlingen 

Beoordeling 
docenten

van de leerlingen had 
een zorgvraag waar hij/
zij met iemand van de 

GGD over 
wilde praten.

33%

LESSENSERIE
4-5 lessen over seksualiteit en relaties, 

gegeven door de docenten n.a.v. 
een docententraining door de GGD.

75%
van die leerlingen had 
vragen met betrekking 

tot meer dan één 
gezondheidsthema.

Het spreekuur heeft 
veel van mijn 

zorgvragen direct 
beantwoord, mijn zorg-

behoefte is 
afgenomen.  

De volgende keer kom 
ik weer terug wanneer 
het nodig is. Ik raad 

het spreekuur aan bij 
mijn vrienden, dit doe ik 
samen met 94% van de 

leerlingen.

 Ik ben na deze 
interventie niet nog 
méér risicogedrag 

gaan vertonen.

ALGEMENE RESULTATEN 
INTERVENTIE

Een positieve 
ervaring met zorg 
die het vertrouwen 
in de hulpverlening 
onder de leerlingen 

vergroot.

van de leerlingen die 
een spreekuur bezochten is 

na het spreekuur 
doorverwezen naar de 
schoolarts of andere 

instanties zoals de huisarts, 
een psycholoog, een 

abortuskliniek of 
verslavingszorg.

45%
van de geteste leerlingen 

had een SOA en is 
behandeld 

door de GGD

15%
Beoordeling 

spreekuur door 
leerlingen8,8

GEZONDHEIDSVRAGENLIJST 
EN SPREEKUUR

30 vragen over thema’s algemene 
gezondheid, psychische gezondheid, 

voeding, slapen, genotmiddelengebruik 
en seksualiteit. 

Gevolgd door een consult met een GGD 
verpleegkundige indien de leerling in de 
vragenlijst aangeeft hier behoefte aan 

te hebben. 
Dit GGD spreekuur vindt plaats op 

school en wordt verzorgd door 
verpleegkundigen van de afdeling 

jeugdgezondheidszorg en seksuele 
gezondheid.

VERLEIDING EN GEVOLGEN
Uit het onderzoek in schooljaar 2011-2012 en de evaluaties 
van de schooljaren 2012-2013 en 2013-2014 kwamen de 

volgende resultaten naar voren:

meisjes 
ervaring met 
onbedoelde 

zwangerschap

25%

jongens 
ervaring met onbe-
doelde zwanger-

schap

17%

geen condoom bij 
geslachts-

gemeenschap

53%

ervaring met 
geslachts-

gemeenschap 
tegen wil

22%

tekenen van 
mogelijke 
depressie

30%

>10 keer
harddrugs gebruikt

10%

ervaring met 
seksueel contact 

tegen wil

56%

van de seksueel 
actieve meisjes 

geen 
anticonceptie

33%

LES(S) & MORE

Een JGZ/SOA/Sense aanbod voor 

het middelbaar beroepsonderwijs.


