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VOORWOORD
Jong, gezond en talentvol op het MBO

Het stimuleren van talentontwikkeling van jongeren is een belangrijk speerpunt 
binnen het onderwijs. Ook de jeugdgezondheidszorg wil hieraan bijdragen. In 
Nederland zijn hiertoe twee initiatieven opgezet: Your Health door CJG Rijnmond 
en Les(s) & More door GGD Gelderland-Midden. Beide initiatieven zijn bedoeld 
voor kwalificatieniveau 1 en 2. Ze zetten in op het bevorderen van de (psychische) 
gezondheid en zelfredzaamheid van de jongeren om daarmee langdurig verzuim 
of zelfs vroegtijdig beëindigen van de opleiding terug te dringen. GGD Gelderland-
Midden en CJG Rijnmond sluiten daarbij aan op de bestaande zorgstructuren op 
de MBO instellingen. 

De interventie Les(s) & More wordt op school, binnen de dagelijkse leefwereld 
van de jongeren, aangeboden. De ondersteuning is daarmee zeer toegankelijk en 
omvat meerdere aspecten van de vaak samenhangende gezondheidsproblematiek 
(bijvoorbeeld psychische gezondheid, middelengebruik en seksueel risicogedrag). 
Risicogedrag en gezondheidsproblemen worden zo bespreekbaar gemaakt binnen 
de onderwijsinstelling en er ontstaat een beter beeld van de gezondheidsproblema-
tiek van de leerlingen. 

De interventie draagt bij aan een verbetering van de gezondheid van studenten, 
afname van het schoolverzuim en daarmee aan de ambitie van de overheid en het 
onderwijs om jongeren te stimuleren in hun talentontwikkeling en voor te bereiden 
op een betekenisvolle, actieve rol in de maatschappij. 

De samenwerking tussen de GGD (afdelingen JGZ en soa/Sense) en het mbo 
onderwijs is een succes geworden door de grote inzet van professionals. Zij geloof- 
den erin dat zij samen iets voor deze jongeren, op weg naar hun volwassenheid, 
konden betekenen.

Het onderzoek naar de effecten van de interventie, de verspreiding en de totstand-
koming van deze visuele notulen zijn financieel mogelijk gemaakt door ZonMw. 

Ik ben trots op de samenwerking met alle partijen en op de relevantie van de 
interventie voor de mbo- leerlingen. Ik ben blij u deze visuele notulen te mogen 
aanbieden.

Janine Bezem
Afdelingshoofd Jeugdgezondheidszorg 
GGD Gelderland-Midden
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Wat verwacht u van vandaag?

Merel te Rijdt 
Team VSV

“Ik wil graag inzicht krijgen waar jongeren 
tegenaan lopen en meer te weten komen 
over signalering. Daarnaast hoor ik graag 
mee over de manier hoe je problemen 
bespreekbaar kan maken met jongeren.”

Ermanda Feddema
GGD Drenthe

“Ik ben benieuwd naar beide programma’s. 
Ik hoop meer handvatten en aansluiting te 
krijgen voor op het mbo. Dit is iets nieuws,  
een interessante methodiek.”

Jong, gezond & talentvol op het mbo
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Evelien Kuntz
GGD Drenthe

“Ik hoop geïnspireerd te raken en ideeën 
op te doen die we in de praktijk kunnen 
toepassen. Het mbo is nieuw voor mij, 
maar komt volgend schooljaar in mijn 
takenpakket. Nu hoef ik het wiel niet 
opnieuw uit te vinden.”

Elise Jansen
Roc Rijn IJssel

“Ik laat het op mij afkomen. Veel casussen 
vanuit de GGD komen terug in mijn werk 
binnen de trajectbegeleiding. Ik hoop 
daarvan te leren.”

Wat verwacht u van vandaag?

“ Wij hopen bij het roc dat    
   we de interventie daar 
   kunnen implementeren.”

REACTIES
uit het publiek

“  Ik hoop dat als ik hier straks 
   weg ben, ik Les(s) & More op
   mijn school kan implementeren! ”

Interventie Les(s) & More



OPENING

“Het is een 
   heel druk   
 programma, 
    maar ik     
   hoop ook 
heel boeiend.    
   Welkom!”

Elly Hesselmans
Senior Beleidsmedewerker
GGD Gelderland-Midden
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Als je naar het onderwijs kijkt in Nederland, hebben wij 
een beleid waarbij we een plan willen maken voor alles 
wat afwijkt van het gemiddelde. Maar wat is nou echt de 
opdracht van het middelbaar beroepsonderwijs? Als ik 
kijk naar de brief die wij op 2 juni kregen van de minister, 
wil zij vooral dat we snel, efficiënt en vakgericht naar 
het diploma toe werken. We moeten goed opgeleide en 
weerbare vakmensen afleveren aan de samenleving. 
Hiervoor moeten we de samenwerking opzoeken met 
andere partijen, en daar is Les(s) & More een goed 
voorbeeld van. 

WELKOMSTWOORD

Jong, gezond & talentvol op het mbo

Drs. C.G.W.G. (Kitty) Oirbons
Lid College van Bestuur 
Rijn IJssel

  “Uiteindelijk willen we 
 dat iedereen op zijn eigen
   niveau en manier kan   
 excelleren. Daar staan wij 
      als Rijn IJssel voor.”
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Welke speerpunten heeft u op het gebied 
van vroegtijdig schoolverlaten door 
problematiek van studenten op het mbo? 
En wat doet de overheid om het vroeg-
tijdig schoolverlaten te verminderen?

Het kabinet wil jongeren een betere positie 
op de arbeidsmarkt geven. Iedere jongere 
telt! Wist je dat jongeren mét een start-
kwalificatie bijna twee keer zo vaak een 
baan hebben dan jongeren zonder?
 
Al meerdere jaren strijdt de overheid 
tegen de schooluitval met het programma 
‘Aanval op schooluitval’. Het aantal 
vroegtijdige schoolverlaters is inmiddels 
gedaald van 71.000 in 2002 tot 27.950 
uitvallers in schooljaar 2012-2013.
 
Schooluitval wordt veroorzaakt door een 
combinatie van vele factoren. Dat maakt 
de problematiek complex. Daarom is het 
goed dat er een intensieve samenwerking 
is tussen betrokken partijen, zoals onderwijs, 
gemeenten, zorg, hulpverlening, werkgevers 
en Halt.

Een ander speerpunt is de aanpak van 
schoolverzuim. Spijbelen staat niet op zich, 
vaak is het een signaal dat er iets met 
de jongere aan de hand is. Scholen zijn 
verplicht ongeoorloofd verzuim te melden 
bij de gemeente. Die pakt het verzuim 
samen met leerling, school en ouders aan. 
Waar dat nodig is, worden ook partijen als 
zorg en hulpverlening ingeschakeld.

Tot slot is het essentieel dat van een kind 
of jongere precies in beeld is of en waar hij 
een opleiding volgt en of er sprake is van 
verzuim. Juiste gegevens maken scherpe 
sturing en een gerichte aanpak mogelijk. 
De cijfers laten zien dat deze gezamenlijke 
aanpak werkt.

INTERVIEW
Jong, gezond & talentvol op het mbo

Martin van Rijn
Staatssecretaris 

Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport

Welke rol kan de JGZ volgens u spelen 
om de problematieken van deze leer-
lingen te verminderen of zelfs te 
voorkomen?

Ik zie de ouders en het onderwijs als 
partners. Andere partijen, bijvoorbeeld de 
jeugdgezondheidszorg, kunnen samen 
met ouders en het onderwijs een krachtige 
bijdrage leveren aan een gezonde start en 
leefstijl voor de jeugd.

Wanneer de JGZ een ‘bekend gezicht’ 
is op scholen door structureel aanwezig 
te zijn, zoals door deel uit te maken van 
een ZorgAdviesTeam (ZAT) op school 
of door spreekuren op scholen, kan zij 
beter in gaan op vragen, adviezen geven 
en ondersteuning bieden. Dit geldt voor 
zowel adviezen en ondersteuning aan 
de jongeren en hun ouders als aan het 
onderwijzend personeel. 

Het Extra contactmoment voor adoles-
centen is per 1 januari 2013 ingevoerd. 
Het doel van het contactmoment is het 
bevorderen van een gezonde leefstijl 
van jongeren; mbo’ers horen ook tot de 
doelgroep. Het contactmoment kan over 
van alles gaan: te zwaar zijn of juist te 
licht, over roken, alcohol en drugs, 
weerbaarheid, veilig vrijen, depressie 
en schoolverzuim. Noem maar op.

Gelukkig gaat het in het algemeen goed 
met onze jeugd. Ruim 90 procent van 
de Nederlandse kinderen en jongeren 
voelt zich goed. In verschillende inter-
nationale studies staat de Nederlandse 
jeugd in de top-3 van landen met de 
beste gezondheid. 

Interventie Les(s) & MoreJong, gezond & talentvol op het mbo
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Hoe passen initiatieven zoals Les(s) 
& More en Your Health binnen het 
landelijke beleid en de huidige ontwik-
kelingen m.b.t. de nieuwe jeugdwet en 
passend onderwijs?

De initiatieven Les(s) & More en Your 
Health zijn goede voorbeelden voor een 
succesvolle samenwerking tussen zorg 
en onderwijs. Ze focussen op de behoeftes 
en talenten van de jeugdigen met als 
doel het tijdig herkennen van problemen, 
het voorkomen van verzuim en voortijdig 
schoolverlaten. 

Daarom passen deze initiatieven goed 
bij het ingezette beleid op het gebied van 
zorg voor jeugd en passend onderwijs en 
zie ik hen als voorlopers. Het is van groot 
belang dat gemeenten, scholen en jeugd-
hulpaanbieders in gesprek blijven om een 
goede verbinding te leggen tussen zorg en 
onderwijs.

Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten 
de verantwoordelijkheid voor alle 
jeugdhulp. Hierdoor worden ze in staat 
gesteld maatwerk te leveren, gericht op 
de specifieke situatie van kinderen en 

jongeren en gezinnen die hulp en onder- 
steuning nodig hebben. Gemeenten 
kunnen de zorg beter afstemmen en 
combineren met bijvoorbeeld de onder- 
steuning die ingezet wordt vanuit het 
onderwijs. Doelen/pijlers van de nieuwe 
jeugdwet die op 1 januari 2015 in werking 
treedt zijn onder meer:

-  Preventie en uitgaan van eigen verant-  
   woordelijkheid en eigen mogelijkheden 
   (eigen kracht) van jeugdigen en hun 
   ouders, met inzet van hun sociale    
   netwerk;
-  Demedicaliseren, ontzorgen en normali-
   seren door onder meer het opvoedkundig 
   klimaat te versterken in gezinnen, wijken, 
   scholen en in voorzieningen als kinder-
   opvang en peuterspeelzalen;
-  Eerder de juiste hulp op maat te bieden 
   om het beroep op dure gespecialiseerde 
   hulp te verminderen;

De initiatieven zijn gericht op preventie en 
het vroeg signaleren van problemen. Indien 
nodig kan vroegtijdig de juiste hulp op maat 
worden geboden. Daarnaast versterken ze 
het opvoedkundig klimaat op scholen.

Dragen initiatieven zoals Les(s) & More en Your Health volgens u bij aan het 
oplossen van de problematieken op het mbo? En waar zit de kracht van deze 
initiatieven?

Ja, van wat ik weet kunnen deze initiatieven absoluut een bijdrage leveren aan 
het oplossen van problemen die spelen bij de studenten op het mbo. En beter 
nog: deze problemen waar mogelijk voorkomen. De initiatieven die u noemt, 
richten zich op het bevorderen van de (psychische) gezondheid en zelfredzaam-
heid van jongeren. Dit zijn belangrijke voorwaarden om straks als volwassenen 
succesvol te kunnen participeren in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Wat 
mij betreft zit de kracht in de samenwerking met het onderwijs, in het aanwezig 
zijn van de JGZ op de mbo-scholen. Dat is de plek waar je jongeren bereikt.

In het Nationaal Programma Preventie is 
(in het domein Opvoeding en Onderwijs) 
het thema ‘Jeugdgezondheidszorg meer 
verbinden aan scholen’ opgenomen, 
met als doel de samenwerking tussen 
de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het 
onderwijs te versterken. In dat kader is 
ook het Extra contactmoment jeugdge-
zondheidszorg voor adolescenten van 
belang. Door de relatie tussen de JGZ en 
scholen te versterken wordt bijgedragen 
aan een gezonde start en leefstijl, en aan 
het vroegtijdig signaleren van opvoed- en 
opgroeivraagstukken bij kinderen, jongeren 
en ouders. Vanuit het Rijk ondersteunt en 
stimuleert het NCJ (Nederlands Centrum 
Jeugdgezondheid) de JGZ hierbij. 

De initiatieven passen ook bij het landelijke 
beleid om aan te sluiten bij de eigen 

verantwoordelijkheid van scholen op inzet 
op gezondheidsbevordering. Om scholen 
hierbij te helpen kunnen scholen op maat 
gebruik maken van een samenhangend 
geheel van ondersteuningsaanbod, 
handleidingen, tools en programma’s 
op verschillende leefstijlthema’s via 
gezondeschool.nl.
Ook in het kader van passend onderwijs 
is het van belang dat mbo-instellingen 
studenten met een extra ondersteunings-
behoefte de noodzakelijke ondersteuning 
bieden, zodat zij hun opleiding succesvol 
kunnen afronden. Een goede samenwer-
king met gemeenten en (jeugd)hulpverle-
ningsinstanties is daarbij essentieel. Maar 
zeker ook een vroegtijdige signalering van 
problemen. Genoemde initiatieven dragen 
daar aan bij. Deze ontwikkelingen juich ik 
van harte toe.

Ziet u veranderingen in de verantwoordelijkheden en regie ten aanzien van 
de toegang tot zorg en preventie van school- en ziekteverzuim en/of school-
verzuim onder mbo-studenten?

Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten de financiële en bestuurlijke verantwoorde-
lijkheid voor alle jeugdhulp, dus ook voor de toegang tot jeugdhulp. Zij zijn er voor 
verantwoordelijk de jeugdzorg op een toegankelijke manier vorm te geven. Een 
goede samenwerking tussen mbo-scholen en gemeenten is daarom van wezenlijk 
belang. Daarnaast zijn gemeenten ook verantwoordelijk voor de uitvoering van 
de Leerplichtwet en het registreren van voortijdig schoolverlaten. Dit pakket aan 
uitvoeringstaken zou er samen met de mbo-scholen voor moeten zorgen dat 
studenten hun opleiding succesvol kunnen afronden en goed kunnen deelnemen 
aan de arbeidsmarkt. Veel instellingen voeren met het oog op de invoering van 
passend onderwijs al overleg met gemeenten en (jeugd)hulpverlening.

Scholen in het voortgezet- en middelbaarberoepsonderwijs zijn verplicht om het 
ongeoorloofd schoolverzuim te melden aan de woongemeente van de leerling, ook 
voor jongeren van 18-23 zonder startkwalificatie. De gemeente (denk bijvoorbeeld 
aan de leerplichtambtenaar) gaat met de melding aan de slag. Samen met leerling, 
school en ouders wordt de oorzaak van het verzuim aangepakt. Het belangrijkste 
is dat iemand weer naar school gaat. 

Interventie Les(s) & MoreJong, gezond & talentvol op het mbo
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PRESENTATIE

J.H.M. (Jos) Gipmans
Rijn IJssel, Projectleider ‘Aanval op de Uitval’

Overbelaste studenten op het mbo

Het onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid (WRR) toonde reeds eerder aan 
dat onder de groep voortijdige schoolverlaters een 
substantiële groep jongeren zit die zich kenmerken door 
problemen op meerder gebieden; los van de leercapa-
citeiten speelt vooral de thuissituatie hier een grote rol 
in, al dan niet in combinatie met gedragsfactoren. De 
zogenaamde ‘Overbelasten’.
 
Onderwijs moet inspirerend en uitdagend zijn. Bij 
voorkeur in een aansprekende leeromgeving, gegeven 
door docenten met oog en oor voor de studenten. Waar 
de verbinding tussen theorie en praktijk gelegd wordt,
waar de student wordt aangezet tot het nemen van 
initiatieven, tot het benutten van kansen, en soms tot het 
nemen van onderwijsgerelateerde risico’s: “kan ik dat, 
durf ik dat?” En ondanks dat het voor iedere school al 
een uitdaging is om bovenstaande iedere dag gereali-
seerd te krijgen, zijn het vaak de overbelaste studenten 
die de weg kwijt raken en vervallen in risicogedrag, 
maar dan buiten de onderwijscontext. Financiële 
risico’s, middelengebruik, al dan niet in combinatie met 
(seksueel) risicogedrag, en jong ouderschap komen 
helaas vaak voor. 40% van de schooluitval valt te 
herleiden naar factoren die buiten de school liggen. Dit 
vraagt specifieke kennis en aandacht en dat kunnen we 
als onderwijs niet alleen, dat moeten we samen doen 
met zorgaanbieders van buiten de school.

Het programma Les(s) & More is een goed voorbeeld 
van deze samenwerking tussen het onderwijs en de 
Jeugdgezondheidszorg.
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moeten wij daar ook wat mee.” Het uitein-
delijke doel is dat deze studenten allemaal 
met een diploma van school gaan. Daar 
hoort een stukje zorg ook bij. Op die manier 
probeer je verzuim en uitval te voorkomen.  
“Samen met de GGD werken we daar hard 
aan,” vult Lisette aan.

Het mooie aan deze interventie is dat het 
preventief is en dat het vindplaatsgericht 
is. Voor studenten werkt dit heel erg goed. 
Ze hoeven niet naar een huisarts, maar 
kunnen met hun problemen op het spreekuur 
op school terecht. Zeer laagdrempelig. 
Bovendien is voorkomen beter dan genezen.

Deze inzet is ook mooi te verweven in het 
vak Loopbaan en burgerschap domein vitaal 
burgerschap. Door deze interventie binnen 
het vak vitaal burgerschap aan te bieden, 
kunnen ook die richtingen van het mbo de 
thema’s makkelijker bespreekbaar maken. 
‘Belangrijk is daarbij dat je een clubje van 
docenten hebt, die iets hebben met dit thema 
en de boodschap goed kunnen overbrengen,’ 
aldus Lisette. 

Op de vraag of de interventie ook voor 
minder schoolverzuim heeft gezorgd, 
antwoordt Jos: “Dat is moeilijk te zeggen. 
Naast de actie Les(s) & More hebben we 
meer inspanningen verricht om het verzuim 
terug te dringen. We kunnen wel aangeven 
dat ten opzichte van vorig jaar het verzuim 
gedaald is van 10% naar 7,2% (van de in het 
totaal 9300 studenten). Les(s) & More heeft 
daaraan zeker bijgedragen!”

INTERVIEW

Rijn IJssel is het regionaal 
opleidingencentrum (roc) 
waar GGD Gelderland-Midden 
de pilot van Les(s) & More 
gedraaid heeft. Benieuwd 
naar hun ervaringen met deze 
interventie? Op deze pagina 
vertellen Lisette van Straaten, 
zorgcoördinator, en Jos 
Gipmans, projectleider 
‘Aanval op de Uitval’ en 
manager Cursisten Service, 
hier meer over.

“Deze ondersteuning biedt voor ons roc 
heel veel meerwaarde,” aldus Jos die 
vertelt dat op school 40% van schooluit-
val veroorzaakt wordt door een ‘extern’ 
probleem dat de student mee naar school 
neemt. Je kunt denken aan financiële 
problemen, zwangerschap, detentie, mid-
delengebruik en zorg voor jongere zus of 
broer. “Wij kunnen als roc daar onze ogen 
niet voor sluiten. Onze core business is 
natuurlijk onderwijs verzorgen, maar gezien 
het groot aantal studenten met problemen, 

  “Het uiteindelijke doel is 
dat deze studenten allemaal 
       met een diploma van 
               school gaan.” 

Lisette van Straaten
Zorgcoördinator
Jos Gipmans
Projectleider ‘Aanval op de Uitval’

Jong, gezond & talentvol op het mbo
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“Een goede gezondheid en gezond 
gedrag zijn voorwaarden om talenten te 
ontwikkelen,” aldus Janine. “Het uiteinde-
lijk doel is natuurlijk om een jongere met 
een diploma van school te laten gaan,” vult 
ze aan. Deze interventie is gericht op een 
kwetsbare doelgroep (mbo leerlingen niveau 
1 en 2) en past daarmee uitstekend binnen 
de taken van de publieke gezondheids-
zorg. Tevens zijn wij met deze interventie 
preventief bezig, hetgeen ook behoort tot de 
taken van de publieke zorg. “Wij proberen de 
jongeren kennis bij te brengen, te stimuleren 
tot gedragsverandering en te laten beseffen 
dat ze hier hulp bij kunnen krijgen,” aldus 
Maeva.

De interventie past binnen de kerntaken 
van de jeugdgezondheidszorg: het vroeg-
tijdig signaleren, adviseren, normaliseren 
en zonodig toeleiden naar zorg. Er is op 
school vaak al veel psychosociale zorg 
aanwezig, maar gezondheidsaspecten, 
komen nauwelijks aan de orde als er proble-
men zijn bij leerlingen. “Daarin zijn wij met 
deze interventie onderscheidend en leveren 
we een belangrijke bijdrage aan het welzijn 
van leerlingen,” aldus Janine.

INTERVIEW
GGD Gelderland-Midden heeft 
samen met het roc Rijn IJssel 
de interventie Les(s) & More 
ontwikkeld. Maar waarom? 
Afdelingshoofd Jeugdgezond-
heidszorg, Janine Bezem, en 
adviseur seksuele gezondheid, 
Maeva Bonjour, leggen het u uit.

Maeva Bonjour
Adviseur Seksuele Gezondheid
Janine Bezem
Afdelingshoofd Jeugdgezondheidszorg

Maeva: “Wij vragen de school medewerking 
om via een lessenserie de jongeren 
kennis bij te brengen. Aan de andere 
kant ontlasten wij de school ook door het 
vroegtijdig signaleren en het aanbieden van 
een spreekuur waar zowel een soa/Sense-
verpleegkundige als een jeugdverpleegkun-
dige gezien kan worden. Leerlingen kunnen 
dus direct terecht met hun problemen op 
zowel seksueel gebied als op andere ge-
zondheidsgebieden.” Janine vertelt trots 
dat deze unieke samenwerking tussen 
JGZ en soa/Sense op de school een 
groot succes is.

Leerlingen zijn tevreden over deze 
positieve ervaring met zorg. Ze lopen er 
vaak tegenaan dat ze terecht komen in een 

doolhof van zorgverleners. Ze proberen de 
juiste zorg te vinden, maar het lukt ze niet. 
Via Les(s) & More kunnen ze op school, 
laagdrempelig en in hun eigen leefomge-
ving, direct met hun vragen terecht. De 
leerling met zijn vragen staat centraal. 
Door een samenwerking tussen zorg en 
onderwijs proberen we ervoor te zorgen 
dat elke leerling maximale kansen heeft 
om zijn/haar diploma te halen!

“Een goede gezondheid en        
       gezond gedrag zijn       
  voorwaarden om talenten 
               te ontwikkelen.” 

Jong, gezond & talentvol op het mbo
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Interventie
Les(s) & More

Maeva Bonjour 
Adviseur Seksuele Gezondheid 
GGD Gelderland-Midden

We hebben deze interventies ontwikkeld naar aanleiding van een grote hoeveelheid 
signalen over risicogedrag en schoolverzuim op mbo niveau 1 en 2. Het onderzoek dat 
we tijdens de interventie in 2011-2012 hebben gedaan onder de leerlingen op niveau 1, 
bevestigde dat deze doelgroep veel risicogedrag vertoont.

Les(s) & More is een combinatie van een lessenserie, een vragenlijst en een spreekuur. 
Voor enkele onderdelen van de lessenserie maken we gebruik van Lang Leve de Liefde 
voor het mbo. De lessenserie wordt goed ontvangen. Leerlingen vinden het interessant 
en de docenten vinden dat het materiaal gebruiksvriendelijk is en goed bij de leerlingen 
past. Je ziet dat de kennis is toegenomen.

Als vijfde les wordt de vragenlijst afgenomen. Leerlingen kunnen daarbij per onderwerp 
aankruisen of ze op spreekuur willen met een verpleegkundige. Die spreekuren worden 
met een 8,8 beoordeeld, daar zijn we erg trots op. Je merkt dat de drempel voor deze 
groep te hoog is om naar zorginstanties te komen, daarom houden we de spreekuren op 
school zelf, meteen op de dag van de vragenlijst . We bespreken gezondheidsvragen en 
testen en behandelen desgewenst soa’s. Dit spreekuur is vaak een opstap naar verdere 
hulpverlening: we verwijzen waar nodig leerlingen door naar bijvoorbeeld de interne 
zorgstructuur op de school, een psycholoog of een abortuskliniek.

Het spreekuur is op vrijwillige basis. Niet alle leerlingen geven aan een gesprek te willen, 
wat betekent  dat je leerlingen die je op basis van de vragenlijst graag zou willen spreken 
soms niet ziet. Hoe enthousiaster en motiverender de docent de lessenserie geeft, hoe 
meer leerlingen zich opgeven voor het spreekuur. De mate van affiniteit die de docent 
met dit onderwerp heeft, is dus erg belangrijk.

Het directe effect van Les(s) & More op het verzuim is nog niet onderzocht. Wellicht 
dat we dit volgend schooljaar verder in kaart kunnen brengen, want de signalen die we 
vanuit het roc krijgen, is dat Les(s) & More wel degelijk bijdraagt aan verzuimpreventie.



De handleiding voor Les(s) & More en alle bijlagen 
zijn te vinden op www.vggm.nl/lessandmore

Bekijk hier de 
promotiefilm van 
Les(s) & More

http://www.vggm.nl/lessandmore
http://youtu.be/TRowwpjTuK4
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INTERVIEW

Tine ziet jongeren op het Les(s) & More 
spreekuur die ze normaal niet veel op 
het soa/sense spreekuur bij de GGD ziet. 
Uit de gegevens van die bezoekers blijkt 
namelijk dat dit veelal hbo/wo geschoolde 
mensen zijn. “Op de locaties van de 
Pasvorm van het roc niveau 1 en 2 treffen 
wij juist die groep aan die wij graag willen 
zien.” Waar vind je die jongeren anders? 
Als ze gaan werken, dan ben je ze kwijt. 
Op een jongerenontmoetingsplek zitten 
ze niet te wachten op verpleegkundigen. 
De school is een vertrouwde omgeving, 
ouders weten er niets van en het wordt 
niet geregistreerd bij de zorgverzekering. 
Belangrijke punten voor de jongeren.

Sinds dit jaar voert de GGD de spreekuren 
op dezelfde dag uit als de vragenlijst wordt 
afgenomen. Dit heeft een groot voordeel, 
aldus Tine. Als je de spreekuren op een 
later tijdstip houdt, dan is de opkomst van 
de jongeren minder goed i.v.m. ziekte, 
schoolverzuim, zwangerschap, detentie of 
is hun probleem vergeten of opgelost.

De praktijkervaring van 
soa/Sense verpleegkundige 
Tine Hendriks

Ook de samenwerking met de school is 
prettig. Je ziet dat de docenten na 3 jaar
aanwezigheid, de onderwerpen in de klas 
meer ter sprake brengen. Verder heb je 
korte lijntjes met elkaar. “Ik denk dat de 
scholen ons ook sneller weten te vinden, 
mocht dat nodig zijn,” aldus Tine, die het 
een uitdagende doelgroep vindt.

 “Het werken met deze 
jongeren is een kwestie  
 van balanceren. Het is 
 zeker zinnig, maar je
moet wel een flexibele 
 houding aannemen.”

Tine Hendriks is verpleegkundige 
bij GGD Gelderland-Midden en 
sinds 2012 betrokken bij het 
project Les(s) & More, waarbij zij 
onder andere de spreekuren op 
het gebied van soa/Sense uitvoert. 
Benieuwd naar haar ervaringen? 
Lees dan snel verder!

Tine benadrukt dat ze veel multi-problema-
tiek tegenkomt. Als je jongeren ziet, want je 
ziet lang niet iedereen die hulp nodig heeft 
helaas, dan komen ze regelmatig met veel
problemen tegelijk. “We proberen ze 
te helpen om verder te kunnen.” Overigens
blijft het werken met deze jongeren een 
kwestie van balanceren. Het is zeker 
zinnig, maar je moet wel een flexibele 
houding aannemen. Je houdt spreekuur 
op een plek die daar niet altijd optimaal 
voor geschikt is. Wij bieden hen bepaalde 
hulp aan; leerlingen hebben er tot dan toe 
nog niet over nagedacht dus kost het tijd 
om duidelijk te krijgen waar vragen/prioritei-
ten liggen. Soms zijn er taal en/of culturele 
barrières en de jongeren houden zich niet 
altijd aan hun afspraken. Het is voortdurend 
zoeken naar wat hun eigen verantwoorde-
lijkheid is en waar je als verpleegkundige
iets overneemt om te begeleiden naar 
juiste hulp, dat maakt het soms lastig. Nu
wij de leerlingen op dezelfde dag zien is 
het niet nakomen van afspraken voor een 
groot deel opgelost.



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

LESSENSERIE
4-5 lessen over seksualiteit en relaties, 

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

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.

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

GGD over 
wilde praten.

33%
75%

van die leerlingen had 
vragen met betrekking 

tot meer dan één 
gezondheidsthema.

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

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.

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.
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Marjolein van der Laan-Coenen
GGD Noord- en Oost-Gelderland

“Ik vind het een informatieve bijeenkomst. 
Vooral de samenwerking tussen de GGD, 
soa/Sense en de scholen spreekt heel erg 
aan. Het roept wel veel praktische vragen 
op, bijvoorbeeld: ‘Wat doen we met de 
jongeren die we niet bereiken?”

Wat vindt u van de bijeenkomst?
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INTERVIEW

De samenwerking tussen roc 
en JGZ/Sense maakt het project 
Les(s) & More zo uniek. Uiteraard 
is daar wel goede afstemming 
voor nodig! En die is er, zeker 
weten. Caroline van den Brandt 
(docente LLB en rekenen) en 
Nancy Ecoma-Verstege (docente 
LLB en mentor) vertellen erover.

“Het is mooi dat de samenwerking die 
nodig is voor Les(s) &More, het roc en 
de GGD steeds dichter bij elkaar brengt,” 
aldus Caroline die het belangrijk vindt 
dat ze haar leerlingen de weg naar de 
GGD leert vinden. De doelgroep is een 
kwetsbare doelgroep en deze jongeren 
lopen meer risico. Er is sprake van veel 
verschillende culturen, je hebt te maken 
met middelengebruik, jongeren die vroeg 
seksueel actief zijn, tienermoeders, uit-
huwelijken en ga zo maar door. “Heel fijn 
dat de GGD met hun expertise kan on-
dersteunen,” aldus Nancy. De jongeren 
krijgen direct antwoord op hun vragen als 
zij gebruik maken van het spreekuur dat 
op dezelfde dag plaatsvindt als het invullen 
van de vragenlijst. Dit zorgt ervoor dat 
jongeren direct met hun probleem aan de 

slag kunnen, want anders komen ze nooit 
op de plek van bestemming terecht. Ze 
weten de weg niet te vinden.

Caroline: “De GGD helpt met het lespakket 
van Les(s) & More om het ons als docenten 
makkelijker te maken. Met de tools die 
worden aangereikt, wordt het steeds 
makkelijker om les te geven over deze 
onderwerpen.” Bovendien blijf je up-to-date, 
want de wereld blijft veranderen. Kijk naar 
bijvoorbeeld de social media. De interac-
tieve tools die worden aangereikt spreken 
tot de verbeelding bij jongeren. “Ik probeer 
ervoor te zorgen een open sfeer in de klas 
te creëren,” aldus Caroline. “Dit lukt bijvoor-
beeld heel goed met de kraskaarten met 
stellingen die beschikbaar zijn. Zo kunnen 
we met elkaar in discussie gaan.”

Uit de praktijk
Docenten/mentoren aan ‘t woord

Caroline van den Brandt
Docente LLB en rekenen
Nancy Ecoma-Verstege
Docente LLB en mentor

Tevens geeft Caroline aan dat het goed is 
dat Les(s) & More in het lesprogramma ge-
integreerd is. Nancy vult aan dat niet elke 
docent evenveel heeft met het thema, maar 
ze op deze manier allemaal het thema 
wel moeten bespreken. Het hoort immers 
binnen de lessen en het gestructureerde 
materiaal biedt een goede houvast voor 
de lessen. Overigens blijft het belangrijk 
om docenten te vinden die passie hebben 
voor het geven van dit vak. “Je ziet dit 
direct terug in het gedrag van leerlingen. 
Ze bezoeken dan sneller spreekuren voor 
bijvoorbeeld soa testen,” aldus Nancy.

Het valt Caroline en Nancy ook op dat de 
leerlingen erover praten met elkaar. Ze 
worden zich bewuster van hun gedrag. 
“En al voorkomen we hier maar één 

ongewenste zwangerschap op jaarbasis 
mee, dan hebben we nog ontzettend veel 
bereikt!” aldus Nancy. “Of denk aan een 
jongere die een soa heeft en waarbij we 
voorkomen dat hij/zij nog twintig anderen 
besmet.” 

  “Dit project verdient 
zichzelf terug en levert 
     de maatschappij 
  uiteindelijk geld op!”

Interventie Les(s) & MoreJong, gezond & talentvol op het mbo
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De leerlingen die we gesproken hebben, 
waren allemaal enthousiast over de 
lessenserie. “Deze lessen zijn heel hard 
nodig,” aldus Jonathan (18). “Heel veel 
jongeren weten nog weinig van seksuali-
teit af. Zeker ook de jongeren uit andere 
culturen waar geen voorlichting wordt 
gegeven.” De jongeren gaven aan voor 
de lessenserie ook niet bekend te zijn 
met Sense en dachten dat ze alleen bij 
de huisarts terecht zouden kunnen met 
problemen. 

Het volgen van de lessenserie zorgde 
voor meer kennis over o.a. anticonceptie 
en seksualiteit, maar zorgde er ook voor 
dat ze de weg naar de GGD beter weten 
te vinden. “Ook na de lessen praatten 
we nog veel na over seksualiteit, hoe je 
nee kunt zeggen als je niet wil, bijvoor-
beeld,” aldus Geethani (19 jaar) die ook 
een spreekuur bezocht. “Ik vind dat ik fijn 
geholpen ben en zou een volgende keer 
weer met mijn vragen naar de GGD gaan.

INTERVIEW

Uit de praktijk
Leerlingen aan het woord

Geethani, Jonathan, 
Mahalia, Guido en Genaro

De interventie is natuurlijk 
bedoeld voor de jongeren! Om 
hen te helpen hun talenten te 
ontwikkelen. Het wegnemen van 
‘externe problemen’ is daarbij 
belangrijk. Vandaar dat we ook 
hen graag aan het woord laten 
over de ervaringen met Les(s) 
& More. We interviewden vijf 
jongeren van het roc Rijn IJssel 
uit Arnhem.

Dat is toch fijner dan de huisarts, want dit 
is anoniem en vertrouwd.” Ook Jonathan 
(18) en Genaro (18) geven aan het kaartje 
van Sense nog bewaard te hebben. “Ik 
weet de site te vinden en heb ook het 
telefoonnummer van Sense.” 

Mahalia (18) was ook zeer tevreden over 
de lessen. “Dat je van chlamydia onvrucht-
baar kon worden, dat wist ik helemaal 
niet.” Ze geeft aan dat het belangrijk is 
omdat het om je eigen gezondheid gaat. 
Het is fijn om te weten wat de gevaren zijn 
van onveilige seks. 

De vragenlijst die de jongeren na de 
lessenserie ontvingen vond ze goed. De 
vragen waren erg duidelijk en je werd niet 
gepusht om iets in te vullen. De optie ‘wil 
ik niet vertellen’ bestaat en is als prettig 
ervaren. Je moet zelf weten of je iets invult 
en je wordt niet beschuldigend behandeld.  
Het niet wijzen met het vingertje, maar 
met jongeren in gesprek gaan, is wat hen

aanspreekt. Guido (17) geeft aan dat hij 
meer over zijn gedrag ging nadenken na 
het invullen van de vragenlijst. 

Geethani, Genaro en Guido zijn ook 
op het spreekuur geweest. Zij hadden 
aangegeven nog vragen te hebben en zijn 
in contact gebracht met een verpleegkun-
dige. Alle drie zijn ze positief over deze 
ervaring. “Je wordt serieus genomen en het 
voelt veilig en vertrouwd,” aldus Geethani. 
Genaro geeft aan dat het oplucht als je 
ergens mee zit en je dat dan met iemand 
kunt bespreken.

“Ik vind dat ik fijn geholpen    
      ben en zou een volgende 
  keer weer met mijn vragen   
      naar de GGD gaan.”
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WORKSHOP

LES(S) & MORE

Samenwerking onderwijs en GGD
Wie het initiatief tot samenwerking moet 
nemen voor Les(s) & More, was een 
veel gehoorde vraag. Dit kan zowel 
door een roc als de GGD gebeuren. In 
Arnhem zag een docent op het roc Rijn 
IJssel dat er veel ongewenste zwanger-
schappen waren. Zij heeft bij de GGD 
aan de bel getrokken. Samen hebben 
zij vervolgens dit project ontwikkeld. De 
samenwerking tussen JGZ en soa/Sense 
is ook een belangrijke. In het geval van 
GGD Gelderland-Midden was de project- 
leider vanuit soa/Sense, maar dat had 
ook iemand van de JGZ kunnen zijn. 
Belangrijk om te weten is dat een aantal 
JGZ verpleegkundigen Sense geschoold 
zijn, zodat zij ook vragen over seksualiteit 
kunnen beantwoorden. Op die manier 
ben je erg flexibel. Het afnemen van soa 
testen gebeurt wel door een soa/Sense 
verpleegkundige.

Implementatie & financiering
Hoe krijg je daar nu geld voor vrij? Bij 
wie moet je dan zijn? Projectleider 
Aanval op de Uitval van roc Rijn IJssel, 
Jos Gipmans, geeft aan dat er sub-
stantieel geld omgaat in het potje Aanval 
op de Uitval. Iedere school heeft iemand 
die dit potje beheert. Het is niet heel 
moeilijk om deze interventie met bij-
behorende thema’s te koppelen aan 
overbelaste jongeren. Belangrijk is om 
elkaar op te zoeken: GGD’en, scholen 
en gemeenten. De ontwikkelkosten zijn 
al gemaakt, de interventiehandleiding 
is publiek bezit en te downloaden op 
www.vggm.nl/lessandmore. Als roc 
financier je dus alleen de trainingen 
voor de docenten en een deel van 
de spreekuren van JGZ. Soa/Sense 
spreekuren hebben namelijk al een 
landelijke financiering. 

In de workshop van Les(s) & 
More konden de aanwezigen 
gasten vragen stellen over vier 
verschillende onderwerpen: 
Samenwerking onderwijs & GGD, 
Implementatie & financiering, 
Lessenserie en Spreekuren. 
Van deze mogelijkheid werd 
gretig gebruik gemaakt. Lees 
hieronder de veelgestelde 
vragen en antwoorden.

Lessenserie
Over de lessenserie waren veel vragen. 
Hoe lang duren de lessen? De lessen 
duren ongeveer een uur, anderhalf uur kun 
je er ook mee vullen. Dit komt omdat de 
lessen heel interactief zijn en je in gesprek 
gaat met jongeren. De lessen kunnen 
worden ingepland als onderdeel van het 
vak vitaal burgerschap. Of de docenten de 
lessen ook kunnen geven zonder training? 
Alles kan, de docentenhandleiding is heel 
duidelijk en gratis beschikbaar op de site. 
Wel geven de docenten van het roc aan 
dat het een heel nuttige training is. Zeker 
aanbevelingswaardig!

Belangrijk is dat je de lessen laat geven 
door docenten (veelal ook mentoren) die 
iets met het thema hebben en de lessen 
op een leuke en luchtige manier kunnen 
geven. Hoe enthousiaster en actiever de 
docent, hoe meer leerlingen uit die klasop 
het spreekuren komen. Op de vraag of de 

lessen gezamenlijk, met jongens en meisjes 
en verschillende culturen wordt gegeven, 
antwoordt Irma de Bruin, docente roc, 
volmondig ja. Zij vindt het heel nuttig om 
dit samen te bespreken, omdat iedereen er 
andere opvattingen over heeft en je zo heel 
goed bespreekbaar kunt maken wat elkaars 
wensen en grenzen zijn.

Spreekuren
De spreekuren worden uitgevoerd door 
zowel verpleegkundigen van JGZ als van 
soa/Sense. De spreekuren vinden plaats op 
dezelfde dag als de vragenlijst wordt ingevuld 
en ze zijn vrijwillig. Een spreekuur duurt per 
leerling een halfuur. Of de leerlingen het 
als een probleem ervaren als ze uit de klas 
gehaald worden? Helemaal niet. Ze spreken 
er heel open over en bovendien hoef je niet 
perse voor een soa-test te gaan. Het kan 
ook zijn dat je vragen hebt over gewicht of 
bijvoorbeeld over niet goed slapen.

Jong, gezond & talentvol op het mbo
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“Les(s) & More werkt alleen als je er een  
  behoorlijke structuur op zet. Met een beetje 
  vrijheid blijheid kom je er natuurlijk niet.”

Janine Bezem
Hoofd JGZ GGD Gelderland-Midden
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Vanessa vindt het zeer goed dat dit 
spreekuur bestaat. De leerlingen weten de 
weg naar de hulpverlening uit zichzelf niet 
te vinden. Daarnaast is er op dit niveau 
een hoge diversiteit aan leerlingen. De 
ene leerling weet nog helemaal niets over 
seksualiteit, de andere leerling heeft heel 
veel ervaring en denkt heel veel te weten. 
In de praktijk hebben ze veel ervaring, 
maar blijkt dat ze weinig weten over de 
risico’s van onbeschermde seks.

Tijdens de spreekuren valt Vanessa op 
dat er ook veel vragen gesteld worden op 
het psychosociale gebied. Je kunt denken 
aan leerlingen die sombere gevoelens 
hebben, slecht slapen etc. Ze beseffen op 
het moment van de spreekuren dat ze dat 
ook ter sprake kunnen brengen. Zonder 
dit spreekuur hadden ze die problemen 

waarschijnlijk niet of veel te laat gedeeld. 
Door het vroegtijdig te signaleren hopen we 
het schoolverzuim terug te dringen en de 
leerling zijn/haar diploma te laten behalen.

Het geeft Vanessa elke keer weer een 
goed gevoel als ze leerlingen heeft kunnen 
helpen. “Het is mooi dat de leerlingen er 
iets van opsteken. Dan maak je daad-
werkelijk verschil!” Tevens is er een fijne 
samenwerking met docenten van het roc. 
De korte lijntjes werken zeer prettig. “Dit 
werk is mooi en nuttig,” sluit Vanessa af. 
Als het aan haar ligt, worden deze spreek-
uren in de toekomst alleen maar uitgebreid 
en doorontwikkeld.

INTERVIEW
Vanessa Peters - van Vuurden, 
jeugdverpleegkundige aan het 
woord over de spreekuren die zij 
al een aantal jaar vol enthousias-
me draait. Wilt u weten waarom 
zij zo enthousiast is? Lees dan 
snel verder.

Uit de praktijk
Jeugdverpleegkundige aan ‘t woord
Vanessa Peters - van Vuurden 

Foto Vanessa? 
Sfeerfoto?

  “Het is mooi dat de leerlingen 
er iets van opsteken. Dan maak  
    je daadwerkelijk verschil!”

Jong, gezond & talentvol op het mbo
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Wat neemt u mee van deze dag?

Petra van der Velden 
JGZ GGD Gelderland-Midden 

“Er is veel interactie en veel enthousias-
me. Ook is er veel belangstelling vanuit de 
roc ’s over de zelfredzaamheidsmatrix.”

Hans Buurman 
Ambulant begeleider Rijn IJssel 

“Met leerlingen omgaan doe je samen. 
Ieder stukje van de puzzel draagt bij, 
de projecten zijn er daar ook één van. 
Mijn werk verricht ik buiten de school,  
dit initiatief kan een koppeling zijn om 
de partijen naar elkaar toe te trekken.”

Jong, gezond & talentvol op het mbo
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Lisette van Straaten
Roc Rijn IJssel

“Ik weet uit ervaring dat Les(s) & More helpt.  
Na een jaar kunnen wij toch altijd zeggen: 
we hebben weer een heel aantal ongewenste 
zwangerschappen voorkomen.”

Marja Lentjes
JGZ GGD Gelderland-Midden 

“De zoektocht naar mogelijkheden, dat is 
de kracht van deze projecten. Het is een 
eerste stap voor een vervolg.”

Wat neemt u mee van deze dag?

Rob de Haan 
Ambulant begeleider 

“De praktische handvaten geven veel 
houvast. In mijn coaching ga ik graag 
gebruik maken van de vragenlijsten en 
de zelfredzaamheidsmatrix. Daarnaast 
vind ik meer aansluiting naar ‘boven’.”

Interventie Les(s) & More
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“We hopen dat je straks 
  een goede vakantie hebt, 
  en we helpen je daarna de 
  draad weer op te pakken!”

Elly Hesselmans
Senior Beleidsmedewerker
GGD Gelderland-Midden



Organisatoren
GGD Gelderland-Midden
CJG Rijnmond
Rijn IJssel

Sprekers
GGD Gelderland-Midden: 
Maeva Bonjour, adviseur Seksuele Gezondheid

Rijn IJssel: 
Drs. C.G.W.G. (Kitty) Oirbons
Lid College van Bestuur Rijn IJssel

J.H.M. (Jos) Gipmans, manager Cursisten 
Service en projectleider Aanval op de Uitval

Les(s) & More is mede mogelijk gemaakt door:

COLOFON

www.visuelenotulen.nl
+31 (0) 6 30 07 76 75
info@visuelenotulen.nl

Ontwerp en vormgeving:
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