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Samenvatting 
 
Inleiding 
Een substantieel deel van de jongeren komt in hun relatie in aanraking met een vorm van 

partnergeweld. Om jongeren hiertegen te beschermen heeft het Trimbos-instituut in samenwerking 

met Movisie, Riagg Zwolle en Parnassia het preventieprogramma Stay in Love+ ontwikkeld. Het 

programma bestaat uit vier lessen en buitenschoolse informatie waaronder een ouderavond, 

visitekaartjes, posters en een website. Doelen van het programma zijn het bevorderen van een 

negatieve attitude t.o.v. partnergeweld, het vermeerderen van kennis over partnergeweld en het 

stimuleren van sociale vaardigheden voor het oplossen van interpersoonlijke problemen in een 

partnerrelatie. Verwacht wordt dat door het bereiken van deze doelen partnergeweld onder jongeren 

kan worden voorkomen of verminderd. Vanaf januari 2008 heeft het Trimbos-instituut samenwerking 

gezocht met regiocoördinatoren van GGD en GGZ in de regio’s Utrecht, Eindhoven en Zwolle voor 

een pilot implementatie van Stay in Love+ in de eerste 3 leerjaren van VMBO scholen in deze regio’s.   

 In dit rapport staan de drie onderzoeksvragen centraal: 1) Is het Stay in Love+ programma 

uitgevoerd zoals dat door de programmamakers is bedoeld (programma-integriteit)? 2) Heeft 

deelname aan het Stay in Love+ programma positieve effecten op de attitude, kennis en of sociale 

vaardigheden van jongeren m.b.t. partnergeweld? 3) Zijn deze effecten van het Stay in Love+ 

programma afhankelijk van de kwaliteit van uitvoering van dit programma en van bepaalde 

jongerenkenmerken (sekse, leeftijd, mate van empathie, niveau van moreel redeneren)?  

 

Methoden 
De programma-integriteit is onderzocht met behulp van observaties van een deel van de lessen en via 

vragenlijsten aan docenten en scholieren. De manier waarop het programma wordt uitgevoerd kan erg 

belangrijk zijn voor het realiseren van de beoogde effecten van het programma. Om de effecten van 

Stay in Love+ te onderzoeken werden vragenlijsten m.b.t. attitude, kennis en sociale vaardigheden 

gebruikt. Alle jongeren werden op vier meetmomenten gevraagd deze vragenlijsten via een laptop in 

te vullen. Het moment waarop jongeren de Stay in Love+ lessen kregen was verschillend. Klassen 

werden ingedeeld in 3 condities. De klassen in de eerste conditie kregen de lessen tussen de 

meetmomenten één en twee, klassen in de tweede conditie kregen de lessen tussen de 

meetmomenten twee en drie, en klassen in conditie drie kregen de lessen tussen de meetmomenten 

drie en vier. Zodoende vonden tussen de één en drie meetmomenten voorafgaand aan de uitvoering 

van het lesprogramma plaats en tussen de één en drie meetmomenten na afloop van het 

lesprogramma. Tijdens het eerste meetmoment kregen de jongeren ook vragen die betrekking hadden 

op leeftijd, sekse, geslacht, etniciteit, empathisch vermogen en moreel redeneren.  

 

Resultaten en conclusie 
Wat betreft de programma-integriteit (onderzoeksvraag 1) kan geconcludeerd worden dat gemiddeld 

genomen slechts de helft van de handleiding is uitgevoerd tijdens de uitvoering van het programma. 

Specifiek kan gesteld worden dat het programma de doelgroep van 12-15 jarige VMBO scholieren 

heeft bereikt en de training het merendeel van de docenten heeft bereikt. Wat betreft aantal lessen, 
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inhoud, frequentie en lesduur wordt de handleiding gemiddeld matig opgevolgd en maar weinig 

klassen hebben de verwerkingsopdrachten gemaakt. Daarnaast is het op de onderzochte scholen 

onvoldoende gelukt de ouders te bereiken en worden de jongeren in de buitenschoolse setting via de 

website, poster en visitekaartjes, in onvoldoende mate bereikt.  

 Voor de beantwoording van onderzoeksvraag 1 is ook gekeken naar factoren die de 

programma-integriteit beïnvloeden. Op dit punt kan geconcludeerd worden dat de training en de 

handleiding voor de docenten duidelijk genoeg waren om tot een goede uitvoering van de les te 

komen, maar dat de planning van de lessen op scholen vaak onvoldoende was hetgeen o.a. leidde 

tot lesuitval. Qua uitvoerbaarheid van het programma geven docenten aan dat het lesprogramma veel 

tijd kost om voor te bereiden en uit te voeren, waardoor vaak niet aan delen van de lesstof werd 

toegekomen. Daarnaast was de kwaliteit van lesoverdracht op het gebied van les structureren en 

onderwijsvaardigheden redelijk goed. Hoewel docenten volgens observaties ook redelijk goed in staat 

leken tijdens lessen een veilige sfeer in de klas te creëren, werd deze door de meeste scholieren als 

onvoldoende veilig ervaren om hun ervaringen en meningen over aspecten van partnerrelaties naar 

voren te brengen.  

 Wat betreft de effecten van Stay in Love+ (onderzoeksvraag 2) kan geconcludeerd worden 

dat het programma een klein, direct positief effect op attitude, kennis en sociale vaardigheden van 

scholieren m.b.t. partnergeweld heeft. Het grootste effect heeft Stay in Love+ op de attitude van 

de scholieren m.b.t. partnergeweld. Twee maanden na Stay in Love+ zijn de positeive efefcten 

afgenomen. Attitude, kennis en sociale vaardigheden van scholieren m.b.t. partnergeweld 

nemen in deze periode af sneller na het volgen van Stay in Love+ dan als scholieren het Stay in 

Love+ programma niet gevolgd zouden hebben.  

Voor onderzoeksvraag 3 is gekeken in hoeverre persoonskenmerken en programma-

integriteit de effecten van Stay in Love+ beïnvloeden. De directe positieve effecten die Stay in 

Love+ heeft op attitude, kennis en sociale vaardigheden van scholieren m.b.t. partnergeweld 

treedt vooral op bij meisjes en bij scholieren die meer empathie hebben. Individuele kenmerken 

hebben geen invloed op de effecten in de twee maanden na Stay in Love+. Programma-

integriteit heeft geen invloed op de directe effecten, maar wel op de effecten twee maanden na 

Stay in Love+. Bij scholieren in klassen waar beter aan de handleiding werd vastgehouden, is 

neemt het positieve effect Stay in Love+ op attitude en kennis minder snel af. 

 

Eindconclusie 
Algemeen genomen kan gesteld worden dat Stay in Love + een klein, kortdurend effect op attitude 

en in mindere mate op kennis en sociale vaardigheden m.b.t. partnergeweld heeft. De matige 

programma-integriteit en de door scholieren gerapporteerde onveilige sfeer kunnen hebben 

bijgedragen aan het feit dat dit effect niet alleen klein en kortdurend was. Echter betere 

programma-integriteit hingen samen met minder snelle afname van attitude en kennis twee 

maanden na Stay in Love+. Vervolgonderzoek moet vaststellen of de effecten van Stay in Love+ ook 

daadwerkelijk leiden tot een vermindering in partnergeweld.  
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Summary 
 
Introduction 
A substantial number of adolescents encounter a form of dating violence in their romantic 

relationships. To prevent the onset of dating violence the Trimbos-institute, in association with 

Movisie, Riagg Zwolle and Parnassia, has developed the Stay in Love+ prevention program. The 

program encompasses four scholar courses and activities outside the school such as an information 

evening for parents and the distribution of information through business cards, flyers, posters and a 

website. The program aims to alter the negative attitude towards dating violence, increase knowledge 

about dating violence and stimulate social skills to solve interpersonal problems in a romantic 

relationship. By this means, it is expected that future dating violence among adolescents can be 

reduced.  

In January 2008 the Trimbos Institute has sought cooperation with counsellors in Utrecht, Eindhoven 

and Zwolle to implement Stay in Love+ as a pilot in the 7th, 8th and 9th grade of high schools in these 

regions. In this report three main research questions are answered:  

1) Is Stay in Love+ carried out as was meant by the designers of the program?  

2) Does participation in the Stay in Love+ program alter attitudes, knowledge and social skills of 

students with respect to dating violence?  

3) Are the effects found depending on the program integrity and student characteristics (gender, age, 

ability to show empathy and level of moral reasoning)? 

 

Methods 
The way in which the program is carried out (program integrity) influences the possible effectiveness 

of the program. In the current study, program integrity is investigated by observing part of the lessons 

and providing teachers and pupils with questionnaires about the lessons. To investigate the 

effectiveness of Stay in Love+, questionnaires were used to measure attitude, knowledge and social 

skills. At four measurement occasions, adolescents were asked to fill out these questionnaires using a 

laptop. The moment the adolescent received the Stay In Love+ lessons differed between classes. 

Classes were assigned to three intervention cohorts that differed in terms of the number of pre- and 

post- measurements. Classes that participated in condition 1 received the lessons between the first 

and second measurement occasion, classes that participated in condition 2 received the lessons 

between the second and third measurement occasion and classes in condition 3 received the lessons 

between the third and fourth measurement occasion. The three intervention cohorts were aligned on 

the intervention, resulting in a combined model with six virtual assessments. During the first 

measurement occasion adolescents were also asked about their age, gender, ethnicity and received 

questions to judge their ability to show empathy and level of moral judgment. 

 

Results and conclusion 
With respect to program integrity (research question 1) it is concluded that on average only half of the 

Stay in Love+ user guide is carried out. More specifically it is concluded that 1) the program does 

reach its target group, i.e. high school (VMBO) students aged 12-15 and that the majority of the 
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teachers is trained. 2) The way in which the user guide was carried out with respect to the number, 

content, frequency and duration of lessons was qualified as mediocre and only a few classes have 

completed the group assignments meant to process the content of the lessons. 3) The schools are not 

able to sufficiently engage parents and the information concerning dating violence and romantic 

relationship, distributed outside the school setting, does not reach a sufficient number of students. 

 To answer research question 1, factors that may influence program integrity were also 

examined. It is concluded that the training of teachers was a useful basis to be able to carry out the 

Stay in Love+ program. However, planning of the lessons was often insufficient resulting in lessons 

being cancelled. Concerning the feasibility of the program, teachers state that the program is time 

consuming with respect to both preparation and execution resulting in the inability to discuss all 

prescribed teaching material. Transfer of the content of lessons, i.e. the ability to structure lessons 

and teaching skills, was qualified as fairly good. Although observations of lessons also showed that 

the ability of teachers to create a safe atmosphere during the lessons was fairly good, students stated 

that the atmosphere was not safe enough to share experiences and opinions about romantic 

relationships. 

 Concerning the effects of Stay in Love+ (research question 2) it can be concluded that the 

program has a small, positive but short-term effect on attitude, knowledge and social skills of students 

regarding dating violence. The largest effect is found on attitude student’s show towards dating 

violence. Two months after the program had ended the effects of Stay in Love+ are declining. At this 

point in time attitude, knowledge and social skills students show towards dating violence decline 

quicker in students that participated in Stay in Love+ compared to the situation in which they would 

not have participated in the program. 

Regarding research question 3 it was examined to what extent student characteristics 

and program integrity influenced the effects of Stay in Love+. The direct, positive effects of Stay 

in Love+ on attitude, knowledge and social skills of students regarding dating violence, is mainly 

seen in girls and students that show higher levels of empathy. Individual characteristics do not 

influence the effects Stay in Love+ has on attitude, knowledge and social skills two months after 

the program has ended. Program integrity does not influence the direct effects, but does 

influence short-term effects of Stay in Love+ two months after the program has ended. The 

positive effects in attitude and knowledge decline less in students from classes in which teachers 

complied better with the user guide when carrying out the program. 

 

Final conclusion 
In sum it can be concluded that Stay in Love+ has a small, positive but short-term effect on attitude, 

knowledge and social skills of students regarding dating violence. The facts that program integrity is 

qualified as mediocre and that students state that the atmosphere during lessons is unsafe may have 

caused the effects to be small and short-termed. In addition, higher levels of program integrity were 

related to lower decline of the positive effects of attitude and knowledge two months after Stay in 

Love+ had ended. Future research should examine whether the initial effects of Stay in Love+ on 

attitude, knowledge and social skills may lead to a reduction in dating violence. 
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1. Aanleiding en achtergrond 
 
Partnergeweld vormt een groot probleem in onze samenleving door de gevolgen ervan op de korte en 

lange termijn. Niet alleen veroorzaakt partnergeweld lichamelijk letsel bij de overwegend vrouwelijke 

slachtoffers, ook de sociale en psychische gevolgen zijn groot. Korf schatte in 1997 de kosten van de inzet 

van justitie en politie, opvanghuizen, medische zorg en geestelijke gezondheidszorg naar aanleiding van 

partnergeweld op ruim 170 miljoen gulden. Recente kostenschattingen zijn niet bekend. Partnergeweld 

wordt gedefinieerd als het uitoefenen van lichamelijk, seksueel en/of geestelijk geweld van een van de 

partners ten opzichte van de ander (Vest et al., 2002). Lichamelijk geweld omvat onder andere slaan, 

schoppen en duwen. Seksueel geweld betreft ongewenste intimiteiten en verkrachting. Voorbeelden 

van psychisch geweld zijn bedreigen van de partner en schelden.  

Hoewel de meeste aandacht in de literatuur uitgaat naar partnergeweld tussen volwassenen, 

verdient ook partnergeweld onder jongeren om meerdere redenen aandacht. Een longitudinale studie 

liet zien dat de mate van seksueel en fysiek partnergeweld het hoogst is tussen het 16e en 17e 

levensjaar (Foshee et al., 2009). Bovendien lieten studies zien dat onder jongeren partnergeweld door 

zowel mannen als vrouwen wordt gebruikt (Foshee et al., 1996). Dit in tegenstelling tot bij 

volwassenen, waar voornamelijk de man geweld tegen de vrouw gebruikt. Omdat de adolescentie ook 

een periode is waarin jongeren voor het eerst verkering krijgen en partnergeweld in deze fase voor het 

eerst voorkomt, worden veel preventieprogramma’s met name in de adolescentie ingezet omdat 

verwacht wordt dat vroegtijdige onderkenning van de verschijnselen van partnergeweld door jongeren 

veel leed kan voorkomen. 

In 2003 is het Trimbos instituut in samenwerking met Movisie (voormalige TransAct), Riagg 

Zwolle en Parnassia het primaire preventieprogramma Stay in Love gestart. Het programma is gericht 

op het voorkomen van partnergeweld onder jongeren van 15-20 jaar. Dit programma is in het 

schooljaar 2005-2006 in een pilot aangeboden aan zes scholen (VMBO/HAVO/VWO/ROC) in Den 

Haag en Zwolle. Uiteindelijk namen 355 leerlingen in de leeftijd van 15-18 jaar deel aan de lessen 

Stay in Love. De eerste resultaten van de pilot waren veelbelovend, maar lieten ruimte voor 

verbetering (Van den Borne, 2006).  

 Na deze eerste pilot heeft het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid (CCV), in opdracht van 

het Ministerie van Justitie, de projectorganisatie over het gehele project Stay in Love gekregen. In 

opdracht van het CCV heeft de Universiteit Maastricht de uitwerking en het theoretisch kader van Stay 

in Love beoordeeld en aanbevelingen gedaan om het programma te verbeteren. Op basis van deze 

rapportage heeft het Trimbos-instituut in samenwerking met Movisie, Riagg Zwolle en Parnassia het 

Stay in Love programma uitgebreid met elementen van het programma Safe Dates (Foshee et al., 

1998) met als doel het ontwikkelen van een goed preventie aanbod gericht op het voorkomen van 

partnergeweld onder jongeren (Van Veen, 2008). Ook is het lesmateriaal aangepast om te worden 

toegepast in de jongere doelgroep van 12-15 jarigen met een focus op VMBO leerlingen. Deze laatste 

groep bevat veel leerlingen die risico lopen op partnergeweld vanwege het lage opleidingsniveau van 

de ouders, slechte sociale vaardigheden, onvoldoende kennis van relaties en mogelijk positieve 

houding ten opzichte van partnergeweld. Dit resulteerde in het Stay in Love+ programma. 
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 Vanaf januari 2008 heeft het Trimbos-instituut samenwerking gezocht met regiocoördinatoren 

van GGD en GGZ in de regio’s Utrecht, Eindhoven en Zwolle voor een pilot implementatie van Stay in 

Love+ in de eerste 3 leerjaren van VMBO scholen in deze regio’s. Het lesprogramma Stay in Love+ is 

op de verschillende scholen in februari 2009 van start gegaan en heeft tot juli 2009 geduurd. 

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) coördineert, op verzoek 

van het Ministerie van Justitie, het onderzoek naar de effectiviteit van Stay in Love+ programma en 

heeft de Universiteit Utrecht in januari 2008 de opdracht verleend dit onderzoek uit te voeren. 

In dit rapport worden de uitvoering en de effecten van het programma Stay in Love+ bij jonge 

adolescenten (12-15 jarigen) onderzocht. Stay in Love+ is een van de weinige primaire 

preventieprogramma’s in Nederland dat partnergeweld onder jongeren probeert te voorkomen. Bij een 

primair preventieprogramma vindt geen selectie vooraf plaats van jongeren die voor dit programma in 

aanmerking komen. Van dit laatste is wel sprake bij secundaire preventie. Voordeel van een primair 

preventieprogramma is dat alle jongeren voor wie dit programma is bestemd, dit programma ook 

inderdaad krijgen. Ook kunnen jongeren die geen of weinig risico lopen om dader of slachtoffer te 

worden van partnergeweld aan hun medeleerlingen laten zien hoe conflicten op sociaal vaardige wijze 

kunnen worden voorkomen of opgelost. Daarbij komt dat in geval van selectie op de aanwezigheid 

van risicofactoren er kans is dat jongeren worden geselecteerd die het niet zozeer nodig hebben, 

terwijl jongeren die het wel nodig hebben buiten de boot vallen. Selectie kan ook stigmatisering met 

zich meebrengen. Nadelen van primaire preventie zijn de lasten die uitvoering van het programma 

met zich meebrengt voor het onderwijs. 

 

1.1 Leeswijzer 
In hoofdstuk 1 wordt het programma Stay in Love+ besproken en zal worden ingegaan op de 

prevalentie en gevolgen van partnergeweld. Daarna zal worden ingegaan op de ontwikkeling van 

partner relaties en risicofactoren voor het optreden van partnergeweld. Vervolgens zullen theoretische 

perspectieven worden besproken die mechanismen beschrijven via welke mechanismen deze 

risicofactoren kunnen leiden tot partnergeweld. Deze risicofactoren en mechanismen bieden de 

aanknopingspunten voor het Stay in Love+ programma. In aansluiting op de theorieën zal worden 

besproken hoe effectief soortgelijke preventieprogramma’ s in het buitenland zijn en op welke 

risicofactoren ze aangrijpen. Tenslotte zal in hoofdstuk 1 worden besproken hoe Stay in Love+ 

partnergeweld probeert te voorkómen en welke les- of leerlingkenmerken hier invloed op kunnen 

hebben (de zogenaamde moderatoren). Hoofdstuk 1 sluit af met de onderzoeksvragen en hypothesen 

van dit evaluatieonderzoek naar Stay in Love+. In hoofdstuk 2 zal de werving van de deelnemers voor 

dit onderzoek en  de samenstelling van de steekproef worden beschreven. In dit hoofdstuk 

presenteren we de onderzoeksopzet evenals de gebruikte instrumenten om de uitvoering van het 

programma en de effecten ervan te evalueren. Hoofdstuk 3 beschrijft de programma-integriteit. 

Daarbij gaat het om de vraag in hoeverre het programma Stay in Love+ in deze studie daadwerkelijk 

zo uitgevoerd is zoals de ontwikkelaars het hebben bedoeld. In hoofdstuk 4 worden aan de hand van 

de onderzoeksvragen en hypothesen de effecten van het programma bij de jongeren besproken. 



Effectonderzoek Stay in Love+ 
 

 10

Tenslotte worden in hoofdstuk 5 de conclusies gepresenteerd en gaan we in op de sterke en zwakke 

kanten van het onderzoek.  

 

1.2 Stay in Love+: doelen en middelen  
In Nederland is in januari 2009 een project van start gegaan waarbij het preventieprogramma Stay in 

Love+ is ingezet bij jongeren van 12-15 jaar. Het programma tracht in te grijpen op risicofactoren van 

partnergeweld, zoals conflictvermijdend gedrag, machtsonbalans, slechte communicatie en psychisch 

geweld in een relatie. Tevens probeert het programma beschermende factoren te versterken door het 

ontwikkelen van sociale vaardigheden (zoals duidelijke communicatie met de partner), het aangeven 

van grenzen en wensen in een relatie, het naleven van je eigen mening en het oplossen van 

problemen en conflicten. Meer concreet gaat het om de volgende doelen (Van der Veen, 2008): 

- Toename van kennis over wat een gezonde relatie is en wat partnergeweld inhoudt. Hierdoor 

kunnen jongeren vroegtijdig signalen van partnergeweld onderkennen en weten ze bij wie ze hulp 

kunnen krijgen. 

- Het inzicht van jongeren vergroten over wat voor hen een goede relatie is. Door het bespreken 

van eigen verwachtingen en behoeften in een relatie denken jongeren na over wat zij in een 

relatie belangrijk vinden, zien zij in dat dit voor partners verschillend kan zijn en dat je dingen die 

je niet wilt in een relatie, bespreekbaar kan maken. 

- Aanleren van vaardigheden om wensen en verwachtingen ten aanzien van een relatie te 

communiceren en grenzen aan te geven. 

Het programma bestaat uit verschillende onderdelen: een lessenserie, poster, visitekaartjes en een 

website. Deels zijn de onderdelen in verschillende settings (kerken, moskeeën, jongerenwerk/cultureel 

werk, buurthuizen, e.d.) onafhankelijk van elkaar te gebruiken (bv. het verspreiden van een poster, 

website en visitekaartjes). Vier van de genoemde onderdelen (lessenserie, verwerkingsopdrachten, 

training docenten en leerlingbegeleiders, ouderparticipatie) moeten binnen de setting van de school in 

samenhang met elkaar worden uitgevoerd. Bovengenoemde onderdelen zijn gericht op primaire 

preventie met als doel geweld in een relatie te voorkomen.  

 

1.3 Prevalentie en gevolgen van partnergeweld 
Om het potentiële belang van preventieve programma’s, zoals Stay in Love+, vast te stellen, moeten 

we meer weten over de prevalentie en gevolgen van partnergeweld. In Nederland is weinig onderzoek 

gedaan naar de prevalentie van partnergeweld. Uit een grootschalig onderzoek onder de algemene 

Nederlandse bevolking (516 mannen en 489 vrouwen tussen 18 en 70 jaar oud werden ondervraagd) komt 

naar voren dat ongeveer 12% van de Nederlanders wel eens in aanraking is gekomen met 

partnergeweld (van Dijk, 1997). Gegevens over de vorm en frequentie waarin dit partnergeweld 

voorkomt zijn echter niet bekend. Over partnergeweld onder Nederlandse middelbare scholieren is 

weinig bekend. In het buitenland zijn wel studies verricht naar partnergeweld onder jongeren. Studies 

met representatieve steekproeven in de VS laten zien dat in de leeftijd 14-18 jaar ca 10% van de 

vrouwen (Howard et al., 2007) en mannen (Howard et al., 2008) met een relatie in het afgelopen jaar 

slachtoffer zijn geweest van fysiek partnergeweld. Als gekeken wordt naar niet representatieve 
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steekproeven in verschillende landen, waarbij middelbare scholieren tussen de 14-20 jaar in grote 

steden zijn bevraagd, valt op dat prevalenties hoger liggen. Ongeveer 45% van de scholieren is 

slachtoffer van psychisch partnergeweld als alleen dreigen wordt beschouwd en rond de 90% is 

slachtoffer van psychisch partnergeweld als ook schelden wordt meegenomen in de definitie. Gebruik 

makend van de laatste definitie maakt rond de 90% maakt zich schuldig aan psychisch partnergeweld. 

30-42% is slachtoffer van fysiek partnergeweld en 24-42% zegt zich hier ook schuldig aan te maken. 

22-47% zegt wel eens slachtoffer te zijn van seksueel partnergeweld, maar er zijn geen gegevens 

over daders (voor details zie Tabel 1 in bijlage 1). Verder valt op dat de prevalenties van het gebruik of 

ondergaan van de verschillende vormen van partnergeweld in deze leeftijd nauwelijks verschillen voor 

mannen en vrouwen. Daarbij moet opgemerkt worden dat de prevalenties in representatieve 

steekproeven gebaseerd zijn op de vraag of de ondervraagde wel eens in aanraking komt met 

partnergeweld, terwijl de andere studies gedetailleerde vragenlijsten gebruiken. Daarbij liggen de 

prevalenties van bijvoorbeeld fysiek partnergeweld aanzienlijk lager als een onderscheid wordt 

gemaakt tussen ernstig partnergeweld waarbij fysiek letsel optreedt en geweld waarbij dit niet het 

geval is (Foshee et al., 2009; zie Tabel 1, bijlage 1). Desondanks lijkt de prevalentie van 

partnergeweld onder jongeren, als we uitgaan van de beschikbare cijfers, alarmerend hoog.  

De gevolgen van partnergeweld zijn substantieel. Ruim 60% van de overwegend vrouwelijke 

slachtoffers, dat te maken krijgt met lichamelijk partnergeweld, loopt letsel op. Bij 22% is sprake van 

ernstig lichamelijk letsel. Bij 14% is dit letsel zelfs blijvend (Römkens, 1992). Naast lichamelijk letsel 

hebben veel slachtoffers ook psychische problemen. Een- tot tweederde van de mishandelde vrouwen 

ontwikkelen een posttraumatische stressstoornis (met extreme angsten, paniekaanvallen en slaap- en 

eetproblemen), concentratieproblemen en depressies (Hird, 2000; Hotzworth-Munroe e.a., 1997b; 

1997c; Silverman et al., 2001). 

Partnergeweld kan ook gevolgen hebben voor de kinderen in het gezin. In 30-70% van de 

gevallen van mishandeling van vrouwen worden ook de kinderen mishandeld of misbruikt (Baeten & 

Geurts, 2003). Door ‘intergenerationele overdracht’ van normen en gedrag kunnen kinderen het 

gedrag van hun ouders overnemen. Jongens die opgroeien in een gewelddadig gezin lopen een 

verhoogde kans om later, als partner, geweld te gebruiken. Meisjes die getuige zijn geweest van 

geweld van de vader jegens de moeder, zijn minder geneigd om een gewelddadige partner te verlaten 

(Pahl, 1995).   

  

1.4 Ontwikkeling van relaties en signalen van mogelijk partnergeweld 
Gezien de hoge prevalentie van partnergeweld onder jongeren, mogelijk ook in Nederland, en de 

consequenties daarvan voor lichamelijk en psychisch welzijn, is het van belang meer inzicht te krijgen 

in de ontwikkeling van relaties en het optreden van partnergeweld. Intieme relaties in de adolescentie 

worden verondersteld zich te ontwikkelen via verschillende fasen. In de vroege adolescentie zoeken 

jongeren intimiteit, hulp, vriendschap en geborgenheid bij leeftijdsgenoten van hetzelfde geslacht. Dit 

verschuift naar de partner op het moment dat de jongeren verkering krijgen (Lempers & Clark-Lemers, 

1992). Verkering wordt hier gedefinieerd als een intieme relatie met een partner die minstens drie 

maanden duurt (Meeus et al., 2004). Tussen de 12-14 jaar heeft 48% van de Nederlandse jongeren 
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wel eens verkering gehad, waarvan 16% gedurende langere periodes met 1 of meerdere partners 

(Meeus et al., 2004). In deze leeftijdsgroep bestaat intimiteit vooral uit tongzoenen (48%), en heeft 7% 

ook geslachtsgemeenschap (De Graaf et al., 2005). Tussen de 15-17 jaar heeft 63% van de jongeren 

al een keer verkering gehad en heeft 53% gedurende een langere periode verkering met 1 of 

verschillende partners (Meeus et al., 2004). Tussen de 15-17 jaar bestaat intimiteit voor 79% van de 

jongeren uit tongzoenen en heeft 42% geslachtsgemeenschap (De Graaf et al., 2005). Hoewel 

mannen aan het begin van de relatie meer waarde hechten aan seks en vrouwen seks meer 

verbinden met liefdesgevoelens en verbondenheid, neemt dit sekseverschil af als de relatie 1 jaar of 

langer duurt. Naarmate ze ouder worden vinden zowel mannelijke als vrouwelijke adolescenten 

wederkerigheid, verbondenheid en liefde belangrijker kenmerken van een goede relatie (Wekerle & 

Wolfe, 1999). Vooral adolescenten met een duidelijke eigen identiteit richten zich in een verkering 

meer op intimiteitsdoelen, zoals delen, verbondenheid en vertrouwen. Voor adolescenten die nog 

bezig zijn met het bewerkstelligen van onafhankelijkheid van het gezin en het experimenteren met 

verschillende identiteiten, zijn de doelen binnen een verkering meer gericht op het verkrijgen van een 

eigen identiteit (Sanderson & Cantor, 1995).  

 Onderzoek laat zien dat het hebben van een romantische relatie, vooral een relatie met een 

hoge mate van wederkerigheid en verbondenheid, probleem gedrag bij individuen kan verminderen 

(Laub & Sampson, 1993). Op zichzelf vormt een romantische relatie dus geen risico voor geweld. De 

adolescentie is een periode waarin geweld in zijn algemeenheid onder een deel van de jongeren 

toeneemt (Herrenkohl et al., 2006). Onderzoek laat zien dat een meerderheid van de jongeren (rond 

de 60%) zich niet schuldig maakt aan gewelddadig gedrag, terwijl 16% van de jongeren chronisch 

gewelddadig gedrag laten zien met een piek rond 15-16 jaar. Bij 8% van de jongeren neemt 

gewelddadig gedrag toe tijdens de adolescentie (zie voor details Figuur 2 in bijlage 2). Jongeren die 

zich schuldig maken aan gewelddadig gedrag in de twee laatst genoemde groepen, zijn eerder 

geneigd om ook geweld in hun relaties te gaan gebruiken (Herrenkohl et al., 2007). De ontwikkeling 

van partnergeweld in de adolescentie volgt eenzelfde patroon als de ontwikkeling van gewelddadig 

gedrag buiten relaties in deze periode. Een recente studie (Foshee et al., 2009) laat zien dat matig 

fysiek geweld (bijten, krabben, duwen, slaan), ernstig fysiek geweld (wurgen, wapen gebruik, in elkaar 

slaan) en seksueel geweld tussen partners vanaf het dertiende levensjaar langzaam toenemen en een 

piek bereiken tussen het 16e en 17e levensjaar. Daarna daalt de mate van seksueel en fysiek geweld 

in relaties weer. De uitzondering hierop vormt psychisch geweld dat tussen het 13e en 19e levensjaar 

lineair toeneemt (zie voor details Figuur 1 in bijlage 2). 

In de manier waarop partnergeweld zich gedurende de adolescentie ontwikkelt, zijn geen 

sekseverschillen waarneembaar (Capaldi et al., 2007; Foshee et al., 2009). Wel heeft onderzoek laten 

zien dat mannen gedurende het gehele traject iets meer ernstig fysiek en seksueel geweld laten zien. 

Vrouwen en mannen verschillen echter niet in de mate van het gebruik van psychisch en matig fysiek 

geweld in relaties (Foshee et al., 2009). Daarnaast zijn er aanwijzingen voor een sekseverschil in de 

motivaties achter het partnergeweld. Volwassen vrouwen worden vaak gewelddadig vanuit een 

defensieve actie om schade te voorkomen (Walker, 1989). Consistent hiermee komt partnergeweld bij 

vrouwelijke adolescenten vaak voort uit gevoelens van boosheid of frustratie, terwijl mannelijke 
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adolescenten geweld toeschrijven aan pogingen een grap te maken of een spelletje te spelen (Scott et 

al., 1997). Andere risicofactoren voor partnergeweld gedurende de adolescentie zijn het lidmaatschap 

van een minderheidsgroep en het sociaal economisch niveau van de ouders. Deze factoren hebben 

echter geen invloed op het verloop van de verschillende typen van partnergeweld, maar wel op de 

mate van partnergeweld. Zo laten jongeren die tot een minderheidsgroep behoren, op hun 13e een 

grotere mate van matig en ernstig fysiek partnergeweld zien. Jongeren met ouders met een lage 

opleiding, laten op deze leeftijd meer psychisch en matig fysiek partnergeweld zien en jongeren die uit 

een gedesorganiseerd gezin komen, gebruiken meer psychisch en ernstig fysiek partnergeweld 

(Foshee et al., 2009).  

Naast de hierboven beschreven risicofactoren zijn er nog verschillende andere kenmerken op 

kind- en omgevingsniveau die risicofactoren vormen voor het ontwikkelen van partnergeweld. Op 

kindniveau laten longitudinale studies zien dat destructieve communicatievaardigheden, acceptatie 

van partnergeweld, verwachte positieve gevolgen van partnergeweld en seksestereotypering de kans 

op partnergeweld vergroten (Foshee et al., 2008). Omgevingsfactoren die bijdragen aan de kans op 

partnergeweld zijn met name een instabiele thuissituatie waarin ouderlijk geweld een rol speelt en het 

hebben van vrienden die zich schuldig maken aan partnergeweld (Foshee et al., 2008). Daarnaast zijn 

er nog factoren die de kans op het gebruik van agressie binnen relaties op het moment zelf vergroten, 

zoals alcohol- en drugsmisbruik (Fals-Stewart et al., 2003). 

 

1.5 Theoretische perspectieven op geweld 
Niet in elke relatie komt partnergeweld voor. Een mix van culturele, sociale en persoonlijke factoren 

maakt dat sommige personen (en relaties) kwetsbaarder zijn voor partnergeweld dan andere. In deze 

paragraaf bespreken we theorieën die beschrijven via welke mechanismen de hierboven beschreven 

risicofactoren kunnen leiden tot partnergeweld. Hierbij moet worden opgemerkt dat de beschreven 

theorieën ook gelden voor geweld buiten relaties. De risicofactoren voor partnergeweld zijn namelijk in 

grote lijnen dezelfde als die voor het gebruik van geweld buiten relaties (Herrenkohl et al., 2007). 

 

Sociale leertheorie 

Een invloedrijke theorie voor de verklaring van het ontstaan van partnergeweld is de sociale 

leertheorie (Bandura, 1973). Deze theorie stelt dat het oberveren en imiteren van het gedrag van 

anderen een belangrijke manier is om gedrag aan te leren. Het waarnemen of ondergaan van geweld 

in de kindertijd, wordt verondersteld de kennis van een kind over partnergeweld, de sociale 

vaardigheden om conflict situaties op te lossen en de attitude van een individu ten opzichte van 

partnergeweld te beïnvloeden. Dit faciliteert het gebruik van geweld als middel om, bijvoorbeeld, 

relationele problemen op te lossen of het vermogen agressief gedrag van de partner goed te praten. 

Onderzoek laat inderdaad zien dat jongeren met een verleden van mishandeling een grotere kans 

hebben om zich later zelf schuldig te maken aan partnergeweld (Wekerle & Wolfe, 1996; Wolfe et al., 

1997). Daarbij bleek dat een hardvochtige opvoeding leidt tot een positieve attitude ten opzichte van 

partnergeweld, wat weer leidt tot partnergeweld onder jongeren (Simons et al., 2008). Ook sekse 

speelt hierbij een rol. Jongens die opgroeien in een gewelddadig gezin lopen een verhoogde kans om 
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later, als partner, geweld te gebruiken. Meisjes die getuige zijn geweest van een vader die geweld 

tegen hun moeder gebruikte, zijn minder geneigd om een gewelddadige partner te verlaten (Pahl, 

1995). 

Naast de overdracht van normen, representaties en gedrag van ouders op hun kinderen 

kunnen ook de media en andere culturele factoren de kijk van een individu op partnergeweld sterk 

beïnvloeden. Via de media maken jongeren kennis met krachtige voorbeelden van relaties die 

seksistisch en controlerend zijn (Barongan & Hall, 1995). Vooral jongeren met een verleden van 

mishandeling blijken gevoelig voor deze informatie. Hun attitude ten opzichte van intieme relaties, 

seks en romantiek wordt sterk beïnvloed door wat ze in videoclips zien (Wolfe et al., 1997). 

Als laatste spelen vrienden een grote rol in het sociale leerproces. In de adolescentie gaan 

vrienden een steeds grotere rol spelen. Er zijn twee hypothesen over hoe vrienden elkaar 

beïnvloeden. De ene hypothese gaat ervan uit dat jongeren vriendschappen aangaan op basis van 

overeenkomstige attituden, normen en waarden. De andere hypothese stelt dat vrienden na verloop 

van tijd dezelfde attituden, normen en waarden ontwikkelen. Een longitudinale studie (Arriaga & 

Foshee, 2004) laat zien dat het hebben van gewelddadige vrienden voor zowel mannen als vrouwen 

voorspelde of zij dader van partnergeweld zouden worden. Voor vrouwen ging het bovendien samen 

met een grotere kans slachtoffer van partnergeweld te worden. 

 

Hechtingstheorie 

Een tweede theorie voor het verklaren van partnergeweld is de hechtingstheorie (Bowlby, 1969). Deze 

theorie stelt dat kinderen mentale representaties ontwikkelen van relaties op basis van hun 

geschiedenis met belangrijke opvoeders. De relatie met deze belangrijke opvoeders dient als 

prototype voor toekomstige relaties. Het is binnen deze relaties dat kennis van een kind over 

partnergeweld, de sociale vaardigheden om conflictsituaties op te lossen en de attitude van een 

individu ten opzichte van partnergeweld zich ontwikkelen. Veilig gehechte jongeren scoren hoog op 

wederkerigheid, geluk en vriendschap en zijn meer gericht op het functioneren als paar dan 

ambivalente of onveilig gehechte jongeren. Vooral een angstig ambivalente hechtingsstijl vormt een 

risicofactor om partnergeweld te gebruiken. De persoon heeft een verhoogde neiging controle over de 

relatie te willen uitoefenen wat kan leiden tot partnergeweld (Follingstad et al., 2002). Daarnaast blijkt 

een minder zekere hechting een positievere attitude ten opzichte van partnergeweld tot gevolg te 

hebben (Chapple, 2003).  

 

Sekse-rol-socialisatie-theorie 

Culturele (paternalistische) opvattingen spelen een belangrijke rol in de sekse-rol-socialisatie-theorie 

(Dobash & Dobash, 1992). Deze theorie stelt dat traditionele vaak opvattingen voorschrijven dat 

mannen agressief, dominant, competitief zijn en zorg dragen voor het gezin. Zij mogen niet teveel 

emoties als angst, bezorgdheid en vrees tonen. Vrouwen worden daarentegen aangemoedigd passief, 

coöperatief, meegaand en zorgzaam te zijn en worden geacht geen agressie te tonen. Deze 

normatieve socialisatie van kinderen zou een geweld-faciliterend effect hebben, omdat het een 

positieve attitude ten opzichte van geweld door de man in de hand werkt. Daarnaast biedt deze 
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opvatting mannen en vrouwen geen ruimte om kennis te krijgen over alternatieve sociale 

vaardigheden om conflicten op te lossen aan te leren. Dit zou leiden tot sekse-specifiek geweld waarin 

de man de dader is en de vrouw het slachtoffer. Zoals eerder vermeld, is deze rolverdeling vooral van 

toepassing op partnergeweld door een volwassen partner en laten studies zien dat partnergeweld 

onder jongeren zich kenmerkt door lichamelijk, seksueel en psychisch geweld van beide partners 

(Foshee et al., 1996). Deze theorie is dus niet in staat het vrouwelijk partnergeweld onder 

adolescenten te verklaren. 

 

Attitude, kennis en sociale vaardigheden 

De sociale leertheorie, hechtingstheorie en sekse-rol-socialisatie-theorie dragen bij aan een beter 

beeld van partnergeweld onder (een deel van de) jongeren en worden grotendeels ondersteund door 

onderzoeksresultaten. Hoewel de theorieën verschillende mechanismen (respectievelijk, sociaal leren, 

hechting en normatieve socialisatie) veronderstellen waardoor partnergeweld kan ontstaan, 

beschrijven ze dezelfde mediërende persoonskenmerken, namelijk a) een positieve attitude ten 

opzichte van partnergeweld, b) zwakke communicatieve vaardigheden, c) onvoldoende kennis over 

wat een goede relatie inhoudt en d) negatieve sociale omgangsnormen en waarden.  

De attitude ten aanzien van het gedrag is een persoonsgebonden variabele en wordt bepaald 

door de verwachte gevolgen van het gedrag en de evaluatie van deze verwachte gevolgen. Een 

positieve houding ten opzichte van partnergeweld is sterk gerelateerd aan geweld in relaties (Foshee 

et al., 2008; Josephson & Proulx, 2008; O’Keefe, 1997; Sears et al., 2007). Deze relatie lijkt 

gemodereerd te worden door kennis over partnergeweld (Josepshon & Proulx, 2008). Meer kennis 

leidt tot een minder tolerante houding ten opzichte van partnergeweld. Naast een negatieve attitude 

ten opzichte van partnergeweld en een gebrek aan kennis over partnergeweld zijn ook slechte 

communicatieve en sociale vaardigheden, bijvoorbeeld bij onenigheid, weglopen of de ander 

uitschelden, voorspellers van partnergeweld (Foshee et al., 2008).  

Slechts één studie onderzocht of het ontstaan van partnergeweld inderdaad verloopt via de 

ontwikkeling van een positieve attitude ten opzichte van partnergeweld en destructieve 

communicatieve vaardigheden. Deze studie laat zien dat jongeren die behoren tot een 

minderheidsgroep minder communicatie vaardigheden en een positieve attitude ten opzichte van 

partnergeweld hebben wat leidt tot partnergeweld. Ook jongeren van ouders met een lage opleiding 

ontwikkelen een positieve attitude ten aanzien van partnergeweld wat leidt tot partnergeweld (Foshee 

et al., 2008). 

Elke van deze variabelen, namelijk gebrek aan kennis, destructieve communicatieve en 

sociale vaardigheden en positieve attitude ten aanzien van geweld, vergroten de kans op het gebruik 

van partnergeweld en vormen belangrijke aangrijpingspunten voor preventieprogramma’s zoals Stay 

in Love+.  
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1.6 Preventieprogramma’s 
Stay in Love+ is een van de weinige Nederlandse primaire preventieprogramma’s die partnergeweld 

onder jongeren probeert te voorkomen. In het buitenland zijn er verschillende preventieprogramma’s 

ontwikkeld om partnergeweld te voorkomen. Dit doen zij door in te grijpen op de attitude, kennis, 

communicatievaardigheden en conflictoplossingvaardigheden (zie voor een overzicht Tabel 2, bijlage 

3, 4 en 5). Deze programma’s kunnen worden onderverdeeld in primaire en secundaire 

preventieprogramma’s of een combinatie van beide. Secundaire preventieprogramma’s proberen 

verder partnergeweld te voorkomen in relaties waarin al geweld voorkomt. Zij zijn succesvol als de 

dader stopt met partnergeweld of als het slachtoffer hulp zoekt. Primaire preventieprogramma’s, zoals 

Stay in Love+, proberen partnergeweld te voorkomen door in te grijpen op risicofactoren van 

partnergeweld op een moment dat jongeren nog niet of nauwelijks met relaties in aanraking zijn 

gekomen. Deze primaire preventieprogramma’s richten zich op studenten en middelbare scholieren 

omdat dit de periode is waarin relaties ontstaan (zie voor een beschrijving van de programma’s Tabel 

2 in bijlage 3, 4 en 5). In de tien in de tabel beschreven studies wordt gebruik gemaakt van een kort 

aantal lessen, gegeven door getrainde docenten. Er is echter weinig informatie beschikbaar over de 

inhoud en procedure van de training. Hoewel in zes (Foshee et al., 1998; Hilton et al., 1998; Jaffe et 

al., 1992; Krajewski et al., 1996; Lavoie et al., 1995; Weisz et al., 2001) van de tien programma’s 

mensen uit de gemeenschap zoals counselors, maatschappelijk werkers e.d. worden betrokken bij de  

training aan de jongeren, worden interventie activiteiten slechts een enkele keer in een bredere 

context uitgevoerd, zoals in de gemeenschap of op ouderavonden, dit is wel het geval in het 

programma “Safe Dates” (Foshee et al., 2005). Over de programma-integriteit, dat is de mate waarin 

het programma wordt uitgevoerd zoals oorspronkelijk is bedoeld, is weinig bekend. Slechts één 

programma (Foshee et al., 1998) geeft aan de programma-integriteit actief te monitoren en geeft aan 

dat deze, met 90% overeenkomst met het curriculum, ‘goed’ te noemen is. Een andere belangrijke 

factor is in hoeverre jongeren hebben deelgenomen aan de lessen en of er een toets is geweest 

waarmee is vastgesteld of ze ook daadwerkelijk iets hebben geleerd. Drie (Foshee et al., 1998; Lavoie 

et al., 1995; MacGowan, 1997) van de tien programma’s geven informatie over de aanwezigheid van 

de jongeren tijdens de lessen, maar geen van de programma’s geeft aan of er een toets over de 

lessen is afgenomen.  

 

Effectiviteit preventieprogramma’s 

Omdat Stay in Love+ het eerste programma in Nederland is waarvan de effectiviteit wordt getoetst, is  

het belangrijk om inzicht te krijgen in de effectiviteit van de hierboven beschreven in het buitenland 

ontwikkelde en uitgevoerde programma’s om partnergeweld te voorkomen. In Tabel 3 (zie bijlage 6 en 

7) worden de evaluatiedesigns van de verschillende preventieprogramma’s weergegeven. Vier studies 

(Avery-Leaf et al. 1997; Foshee et al., 1998; MacGowan, 1997; Pacifici et al., 2001) gebruiken een 

experimenteel design, bestaande uit een interventie en een controlegroep. Daarbij zijn de follow-up 

periodes in de meeste gevallen kort. Alleen de studie van Foshee et al. (1998) heeft een follow-up 

periode van langer dan zes maanden. In de meeste studies is de vooruitgang van jongeren gemeten 

op kennis en attitude. De effectmaten verschilden voor de verschillende studies. Wat betreft kennis 
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over partnergeweld, werden kennis over prevalentie, oorzaken en consequenties van partnergeweld, 

kennis over de aanwezige hulp en kennis over seksueel geweld gemeten. Met betrekking tot attitude 

ten opzichte van partnergeweld werden goedpraten van partnergeweld, normen over partnergeweld, 

attitude ten opzichte van verkrachting en attitude over seksestereotypering gemeten. Eén studie 

onderzocht sociale en communicatieve vaardigheden (Foshee et al, 1998). De meerderheid van de 

preventieprogramma’s is effectief in het veranderen van kennis in een positieve richting. Van de tien 

studies die keken naar attitude, vonden zes (Avery-Leaf et al., 1997; Foshee et al., 1998; Krajewski et 

al., 1996; Lavoie et al., 1995; MacGowan, 1997; Weisz et al., 2001) een positief effect. Deze effecten 

waren zeer klein met een gemiddelde effectsize (Cohen’s d) van 0.10. De meeste effectstudies richten 

zich op de korte termijn. Drie studies (Foshee et al., 1998; Krajewski et al., 1996; Weisz et al., 2001) 

hebben lange termijn effecten onderzocht. Ook beperken de meeste onderzoekers zich tot het meten 

van een verandering in kennis, attitude en vaardigheden. Concrete gedragsveranderingen worden 

zelden gemeten. 

Safe Dates is één van de programma’s waarvan wel de lange termijn effecten zijn onderzocht 

en ook gedragsverandering is gemeten (Foshee et al., 1998). Daarnaast is meer informatie over de 

effecten van dit programma van belang omdat onderdelen van Safe Dates gebruikt zijn in Stay in 

Love+. De deelnemers waren leerlingen tussen de 13 en 15 jaar die onderwijs volgden op 14 

openbare scholen op het platteland in de VS. Het programma besloeg 1 jaar en bestond uit 10 lessen, 

een toneelstuk en een posterwedstrijd. Het programma beoogde normen over partnergeweld, sekse 

stereotypering en conflictoplossingvaardigheden te veranderen. Dit probeerde het programma te 

bewerkstelligen door aandacht te besteden aan a) de negatieve consequenties van partnergeweld en 

het veranderen van de reactie van leeftijdsgenoten op partnergeweld, b) het verminderen van de 

sekse rol stereotypering, c) het verbeteren van vaardigheden in conflictmanagement. Daarnaast 

besteedde het programma aandacht aan het vergroten van het bewustzijn dat men hulp kan inroepen 

en waar men deze hulp kan inroepen. In het onderzoek naar het effect van Safe Dates, werd jongeren 

gevraagd vlak voor aanvang van het programma en één maand, één jaar, twee jaar, drie jaar en vier 

jaar na het programma vragenlijsten in te vullen.  

 Eén maand na het programma gaven deelnemers aan minder psychisch en seksueel geweld 

te gebruiken. Deze effecten zijn toe te schrijven aan veranderingen in normen over partnergeweld, 

sekse-stereotypering en bewustzijn van waar men hulp kan krijgen. Een jaar later bleken de korte 

termijneffecten op gedragsverandering verdwenen te zijn, maar effecten van cognitieve mediërende 

factoren zoals normen over partnergeweld, conflictoplossingvaardigheden en kennis over 

maatschappelijke hulpbronnen, bleken nog steeds aanwezig (Foshee et al., 2000). Bovendien werd 

tijdens een follow-up meting vier jaar later een gedragsverandering gevonden. Deelnemers gaven aan 

minder vaak dader en slachtoffer te zijn van fysiek en seksueel geweld in vergelijking met de 

controlegroep (Foshee et al., 2004). Deze effecten zijn hoofdzakelijk toe te schrijven aan 

veranderingen van attitude over partnergeweld, vermindering van sekse-stereotypering en bewustzijn 

van waar hulp gezocht kon worden onder invloed van Safe Dates.  
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1.7 Interventiekader van Stay in Love+ 
Op basis van het rapport van de universiteit van Maastricht naar partnergeweld (Kok & Schaalsma, 

2008) is het oorspronkelijk programma Stay in Love+ aangevuld met elementen uit het Safe Dates 

programma (Foshee e.a., 2005) te weten a) de doelgroep bestaat uit jongeren tussen 12-15 jaar die 

nog geen ervaring met relaties hebben, b) het programma bevat minimaal 4 lessen, c) de ouders 

worden geïnformeerd over het programma en d) de mentoren en leerlingbegeleiders worden getraind 

in het herkennen van signalen van partnergeweld en de informatie wordt in verschillende settings 

buiten de school verspreid. Op basis van deze informatie is het Stay in Love+ programma als volgt 

opgebouwd: 

De lessenserie bestaat uit vier lessen die tot doel hebben in te grijpen op de eerder genoemde 

interpersoonlijke risicofactoren, namelijk a) kennis over partnergeweld, b) de attitude ten aanzien van 

partnergeweld en c) de communicatieve en sociale vaardigheden van leerlingen.  De lessen worden in 

gemengde groepen gegeven zodat jongens en meisjes met elkaars opvattingen en ervaringen 

kennismaken. In de lessenserie wordt gebruik gemaakt van een persoonsgerichte benadering van 

voorlichting, rollenspellen, discussies en hoorcollege. In deze benadering staat de leerling centraal. 

Aan het einde van de lessenserie krijgen de leerlingen twee verwerkingopdrachten waarin de geleerde 

stof moet worden verwerkt. 

 Voorafgaand aan de lessenserie krijgen de docenten en leerlingbegeleiders een training 

waarbij algemene informatie over partnergeweld aan bod komt en het curriculum van de lessenserie 

wordt doorgenomen. 

 Het programma beoogt niet alleen in te grijpen op de interpersoonlijke kind factoren, maar ook 

op de eerder genoemde omgevingsfactoren. Daarom worden in verschillende instanties in de regio 

waar het programma plaatsvindt, de poster, visitekaartjes en informatie over de website verspreid. 

Naast de lessenserie worden ook de ouders van de jongeren geïnformeerd over partnergeweld. Op 

een ouderavond presenteren de leerlingen de verwerkingopdrachten aan hun ouders. 

 

1.8 Moderatoren die de effecten van Stay in Love+ kunnen beïnvloeden. 
 
1.8.1 Persoonskenmerken 
 Attitude ten opzichte van partnergeweld, kennis van partnergeweld en sociale vaardigheden ter 

voorkoming van partnergeweld hebben direct van invloed op partnergeweld. Daarnaast is er ook een 

aantal factoren dat de relatie tussen deze factoren en partnergeweld kan beïnvloeden. Deze worden 

moderatoren genoemd.  

 

Sekse, etniciteit en leeftijd 

Belangrijke moderatoren die eerder aan bod zijn gekomen zijn sekse, leeftijd en etniciteit. Zoals eerder 

genoemd beïnvloeden zij de mate waarin partnergeweld voorkomt (Foshee et al., 2009). Daarnaast zijn 

er echter ook nog andere potentiële moderatoren die tot nu toe niet of nauwelijks zijn meegenomen in 

onderzoek naar de effectiviteit van preventieprogramma’s voor partnergeweld. 
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Ontwikkelings-  en persoonlijkheidskenmerken. 

Relatief kortdurende preventieprogramma’s zullen vooral effectief zijn als zij erin slagen de jongeren 

vaardigheden, waarover zij reeds beschikken op vertrouwde gebieden, leren toepassen op het gebied 

van de intimiteit die ze op deze leeftijd beginnen te exploreren. Belangrijke factoren met betrekking tot 

partnergeweld zijn beschikbare rolnemingsvaardigheden in het morele domein (waarbij het welzijn van 

de partner wordt meegenomen in het gedrag naar de partner toe) en het vermogen zich in te leven in 

een andere persoon. Zowel het niveau van morele ontwikkeling als het empathisch vermogen dragen 

afzonderlijk bij aan de voorspelling van agressie en antisociaal gedrag en dus mogelijk ook aan 

partnergeweld.  

 

Morele ontwikkeling  

Morele ontwikkeling heeft betrekking op het evalueren van en het redeneren over morele 

vraagstukken in termen van rechtvaardigheid en welzijn (Boom et al., 2001; Boom & Brugman, 2005; 

Leenders & Brugman, 2005). In de ontwikkeling van moreel redeneren bij adolescenten kunnen twee 

niveaus worden onderscheiden: onvolwassen en volwassen (Gibbs, 2003). Kinderen, sommige 

adolescenten en veel jeugdige en volwassen delinquenten redeneren hoofdzakelijk volgens het 

onvolwassen niveau. M.b.t. morele vraagstukken redeneren zij instrumenteel, in termen van voor- en 

nadelen. Individuen die op dit niveau redeneren zijn gevoelig voor maximalisatie van het eigen 

voordeel ten koste van anderen. Het volwassen niveau wordt gekenmerkt door aanpassing aan 

verwachtingen en maatschappelijke conventies en zorg voor het welzijn van anderen. Gedeelde 

gevoelens, afspraken en verwachtingen gaan boven individuele belangen, omdat ze een beroep doen 

op de belangen van de betrokkenen die het probleem aangaat. Op dit niveau redeneren veel 

adolescenten en volwassenen.  

In de vroege adolescentie laten meisjes een hoger stadium van morele ontwikkeling zien dan 

jongens (Gibbs, 2003). Een meta-analyse van 50 onderzoeken laat zien dat delinquente adolescenten 

zich in een lager stadium van morele ontwikkeling bevinden dan hun niet-delinquente leeftijdgenoten 

(Stams et al., 2006). Dit verschil treedt op na controle voor opleidingsniveau of intelligentie, en sociaal-

economische klasse. Het niveau van morele ontwikkeling hangt ook negatief samen met agressie en 

antisociaal gedrag bij gewone, niet delinquente scholieren (Brugman et al., 2003; Leenders & Brugman, 

2005; van der Velden et al., 2009). Verder blijken seksueel delinquenten in vergelijking met hun niet-

delinquente leeftijdgenoten te redeneren op een lager moreel ontwikkelingsniveau bij vraagstukken 

rond seksuele omgang (Beerthuizen & Brugman, ingediend). Dit suggereert dat jongeren die vanuit een 

lager moreel ontwikkelingsniveau redeneren en dus meer op zichzelf gericht zijn, meer risico lopen zich 

in de toekomst aan partnergeweld schuldig te maken.  

 

Empathie. 

Empathie is het vermogen zich in te leven in de gevoelens van anderen. Empathie is in feite een 

complex proces met affectieve en cognitieve componenten. In de literatuur wordt wel een 

onderscheid gemaakt tussen affectieve en cognitieve empathie (Hoffman, 2000). Affectieve empathie 

is het vermogen mee te voelen met de emoties van de ander. Cognitieve empathie is het vermogen 
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de emoties van de ander te begrijpen, onder meer door de situatie vanuit het perspectief van de 

ander te bekijken. Ook wordt er een onderscheid gemaakt tussen ‘trait’ en ‘state’ empathie. ‘Trait’ 

empathie moet daarbij worden opgevat als persoonskenmerk, terwijl state empathie empathisch 

gedrag in concrete situaties omvat.  

Met name naar ‘trait’ empathie is veel onderzoek gedaan. ‘Trait’ empathie hangt negatief 

samen met agressief en antisociaal gedrag in de adolescentie (Frick & White, 2008). Jongeren met 

een gebrek aan empathie zijn vaker betrokken bij conflicten en minder gericht op het oplossen van 

problemen (de Wied, Branje & Meeus, 2007). Onderzoek naar de relatie tussen relationele agressie 

en empathie toont bij jongens een significante positieve relatie aan tussen gebrek aan empathie en 

het toepassen van relationele agressie (Loudin, Loukas & Robinson, 2003). Dus hoe groter het 

gebrek is aan empathische gevoelens, hoe vaker relationele agressie wordt toegepast. Wolfe, 

Wekerle, Scott, Straatman en Grasley (2004) zochten met behulp van longitudinaal onderzoek naar 

het effect van een gebrek aan empathie op partnergeweld. Zij toonden aan dat adolescenten met een 

hoger empathisch vermogen zich minder vaak schuldig maken aan partnergeweld dan adolescenten 

met een lager empathisch vermogen. 

 

1.8.2 Programma-integriteit 
Naast het meten van de effecten van het preventieprogramma Stay in Love+, wordt de implementatie 

van het preventieprogramma beoordeeld. Zoals in Tabel 2 (bijlage 3, 4 en 5) wordt weergegeven 

wordt programma-integriteit, in hoeverre de uitvoerders het programma volledig uitvoeren, vaak niet 

meegenomen in onderzoek naar de effecten van preventieprogramma’s. Het is belangrijk dat er een 

beoordeling van de implementatie van een interventieprogramma plaatsvindt om vast te stellen in 

hoeverre de interventie is uitgevoerd zoals het bedoeld is (Forgatch et al., 2005). Zo moet een 

interventieprogramma wat inhoud en processen betreft beoordeeld worden op de mate waarin bij de 

uitvoering van het programma wordt vastgehouden aan de oorspronkelijke bedoeling van het 

programma. Zonder een beoordeling hiervan kan niet verklaard worden in hoeverre succes of falen te 

wijten is aan de toepassing van het programma of aan de onvolledige of onjuiste toepassing. 

Daarnaast geeft informatie over de invloed van aspecten van programma-integriteit op de effecten 

van het programma de personen die het programma uitvoeren meer kennis om het programma 

betrouwbaar en juist uit te voeren. 

De mate waarin een programma wordt uitgevoerd zoals het oorspronkelijk bedoeld is, kan 

worden vastgesteld door te meten in hoeverre de uitvoering van het programma overeenkomt met de 

oorspronkelijke doelstellingen en door het meten van de kwaliteit van de uitvoering van het 

programma (Forgatch et al., 2005). Daarbij staan drie elementen centraal (Carroll et al., 2007): 

1. Het vasthouden aan de doelstellingen van het programma (programma-integriteit). Het 

programma moet worden uitgevoerd zoals het oorspronkelijk is opgeschreven of ontwikkeld is. 

Hieronder valt ook of het programma de voorgeschreven doelgroep daadwerkelijk bereikt en 

met welke frequentie en duur de leerlingen aan het programma worden blootgesteld. 

Frequentie en duur blijken onderdelen die vaak in de praktijk niet door elke docent worden 

gehaald en invloed hebben op de effectiviteit van het programma (Elliot & Mihalic, 2004).  
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2. Elementen die het vasthouden aan de doelstellingen van het programma beïnvloeden. De mate 

waarin kan worden voldaan aan de doelstellingen wordt beïnvloed door elementen als kwaliteit 

van overdracht, responsiviteit van deelnemers, faciliterende strategieën en de complexiteit van 

het programma.  

 Kwaliteit van de overdracht. Hiermee wordt de manier bedoeld waarop de docent of 

vrijwilliger het programma overbrengt. Docenten kunnen grote invloed uitoefenen op de 

sociale groei van leerlingen door het creëren van een schoolcultuur waarin elke leerling de 

ruimte en kans heeft om sociaal gedrag na te volgen van medeleerlingen en volwassenen. In 

een dergelijke schoolcultuur maakt de wijze waarop docenten leerlingen behandelen en de 

wijze waarop leerlingen met elkaar omgaan, deel uit van de leerervaring van de leerling 

(Kidron & Fleischman, 2006). Men kan daarbij denken aan het bieden van bijvoorbeeld 

veiligheid, het benadrukken van individuele verschillen (Eccles & Roeser, 2003), warmte en 

responsiviteit (Berk, 2006), maar ook de aangeboden structuur in de lessen. 

 Responsiviteit van de deelnemers. In hoeverre zijn de deelnemers betrokken bij het 

programma en hoe reageren zij hierop? Een studie naar een programma over gezondheid liet 

zien dat onderdelen waar leerlingen minder in geïnteresseerd niet bijdroegen aan de 

effectiviteit van het programma (Martens et al., 2006).   

 Faciliterende strategieën. Hieronder vallen de training van docenten, richtlijnen, handboeken, 

monitoring en feedback, ondersteuning vanuit het management etc. 

 Complexiteit van het programma. Hoe makkelijk of moeilijk is het programma uitvoerbaar. 

Zowel in termen van organisatie (hoeveel personen van welk niveau moeten erbij betrokken 

zijn, etc.) als van inhoud. 

3. Programma onderscheid. Hiermee worden die elementen van het programma bedoeld die 

essentieel zijn voor het bepalen van het succes van het programma. Dit is een specifiekere 

vorm van de programma-integriteit dan vermeld onder punt 1.  
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1.9 Onderzoeksvragen 
De volgende vragen zullen in deze effect studie naar het programma Stay in Love+ worden 

beantwoord. 

 

1. Programma-integriteit (Procesevaluatie) 

In hoeverre wordt Stay in Love+ op de voorgeschreven wijze uitgevoerd?  

1.1 Worden de lessen en verwerkingsopdrachten van Stay in Love+ op de scholen uitgevoerd zoals 

het programma dit in de handleiding voorschrijft?  

a) Wordt de beoogde doelgroep bereikt; hoeveel en welk type scholen, klassen en 

leerlingen nemen actief deel aan Stay in Love+ ? 

b) Zijn de docenten getraind? 

c) Zijn alle vier lessen uitgevoerd, zijn alle onderwerpen aan bod gekomen, werden de 

lessen binnen 1 lesuur gegeven en werden de lessen met dezelfde frequentie 

gegeven? 

d) Zijn de verwerkingsopdrachten gemaakt? 

e) Is er een ouderavond georganiseerd waarop de verwerkingsopdrachten zijn 

gepresenteerd?  

f) In welke mate komen de leerlingen in contact met de diverse onderdelen van Stay in 

Love+ binnen en buiten de school? 

1.2 Hoe is de kwaliteit van de overdracht van Stay in Love+ door docenten?  

 Zit er structuur in de lessen (b.v. wordt er een agenda gevolgd etc.)? 

 Wat is de kwaliteit van onderwijs door docenten? 

 Zijn de docenten betrokken bij de lesstof en kunnen zij een veilige sfeer creëren?  

1.3 Wat is de respons van leerlingen op het Stay in Love+ programma? 

 In hoeverre nemen leerlingen actief deel aan de onderdelen (gedrag tijdens de 

lessen, verwerkingsopdrachten, bezoeken van website) van Stay in Love+ binnen en 

buiten de school?  

 In hoeverre vinden de leerlingen de voorlichting bruikbaar en relevant voor zichzelf? 

1.4 Welke vorm en mate van ondersteuning krijgt Stay in Love+ op de scholen? 

1.5 Is het programma makkelijk uit te voeren? 

1.6  Is voldaan aan belangrijke onderdelen voor de effectiviteit van het programma: 

 Het programma wordt aangeboden aan 12-15 jarige VMBO leerlingen. 

 Binnen vier lessen komen alle onderwerpen aan bod. 

 Ouders worden betrokken bij het programma. 

 Naast docenten worden ook mentoren en leerlingbegeleiders bij de training 

betrokken. 

 

 

 

 



Universiteit Utrecht 

 23

2. Effectiviteit Stay in Love+ (Productevaluatie) 

2.1 Wat is het niveau van attitude, kennis en sociale vaardigheden van de jongeren ten aanzien van 

relaties en partnergeweld vóór aanvang van Stay in Love+? 

2.2 Wat is het niveau van attitude, kennis en sociale vaardigheden van de jongeren ten aanzien van 

relaties en partnergeweld direct na Stay in Love+ en is deze verbeterd? 

2.3 Wat is het niveau van attitude, kennis en sociale vaardigheden van de jongeren ten aanzien van 

relaties en partnergeweld in de maanden na Stay in Love+? 

  

Effectiviteit Stay in Love+: Invloed van moderatoren 

2.4 In hoeverre hebben sekse, etnische achtergrond, leerjaar, morele ontwikkeling en empathie van de 

jongere invloed op attitude, kennis en sociale vaardigheden vóór aanvang van Stay in Love+? 

2.5 Zijn eventuele directe effecten van het programma afhankelijk van sekse, etnische achtergrond, 

leerjaar, morele ontwikkeling en empathie van de jongere? 

2.6 Zijn eventuele uitgestelde effecten van het programma afhankelijk van sekse, etnische achtergrond, 

leerjaar, morele ontwikkeling en empathie van de jongere? 

2.7 Hebben programma-integriteit en kwaliteit van les overdracht invloed op attitude, kennis en 

sociale vaardigheden vóór aanvang van Stay in Love+? 

2.8 Hebben programma-integriteit en kwaliteit van les overdracht invloed op eventuele directe 

effecten van Stay in Love+? 

2.9 Hebben programma-integriteit en kwaliteit van les overdracht invloed op eventuele uitgestelde 

effecten van Stay in Love+? 
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2. Methode 
 

2.1 Werving 
Werving voor uitvoering Stay in Love+ programma 

Voor de proefimplementatie van Stay in Love+ hebben de initiatiefnemers van het programma 

(Trimbos instituut, Movisie, Parnassia en Riagg Zwolle) 9 VMBO scholen in de regio’s Zwolle 

(Kampen en IJsselmuiden), Utrecht (stad Utrecht) en Brabant Zuid-Oost (Eindhoven en Helmond) 

geworven. In januari 2009 was bekend dat 9 scholen met 23 eerste klassen, 30 tweede klassen en 11 

derde klassen zouden deelnemen aan het Stay in Love+ programma (zie kolom 1, Tabel 2.1). Daartoe 

ondertekenden de scholen een door de betreffende regiocoördinator opgesteld contract, waarin ook 

de medewerking aan onderzoek naar de effectiviteit stond vermeld.  

Het aantal klassen dat daadwerkelijk het Stay in Love+ programma heeft uitgevoerd was 

lager, namelijk 18 eerste klassen, 25 tweede klassen en 14 derde klassen (zie kolom 2, Tabel 2.1). Dit 

heeft drie oorzaken: 

1. Op enkele scholen was, voordat van deelname aan het onderzoek sprake was, het type en aantal 

klassen dat deel zou nemen aan Stay in Love+ alweer gewijzigd. Als reden hiervoor werden 

factoren van organisatorische aard (bijv. “het paste toch niet in het lesrooster”) en onvoldoende 

draagvlak onder docenten aangegeven. 

2. Op enkele scholen kregen uiteindelijk alleen de klassen die deelnamen aan het onderzoek het 

programma. Het lijkt erop dat voor de klassen die deelnamen aan het onderzoek meer moeite 

werd gedaan om factoren van organisatorische aard of draagvlak onder docenten op te lossen. 

3. Het aantal derde klassen dat zou deelnemen aan het Stay in Love+ programma was 

ondervertegenwoordigd ten opzichte van eerste en tweede klassen. Op verzoek van de 

onderzoekers hebben de regiocoördinatoren de scholen verzocht om extra derde klassen deel te 

laten nemen aan het Stay in Love+ programma en het onderzoek naar de effecten hiernaar. Op 

het Delta College zijn daarom twee extra derde klassen het Stay in Love+ + programma gaan 

volgen. 

 

Werving voor onderzoek naar de effecten van Stay in Love+ 

Voor het onderzoek naar de effectiviteit van Stay in Love+ werden de scholen die toegezegd hadden 

mee te doen aan Stay in Love+ door de onderzoekers benaderd. Voor dit onderzoek was een 

evenwichtig opgebouwde steekproef naar leerjaar gewenst. Er werd besloten niet alle eerste en tweede 

klassen deel te laten nemen aan het onderzoek deelnemende klassen een aselecte keuze te maken. 

Gezien het kleine aantal derde klassen werd besloten alle derde klassen deel te laten nemen aan het 

onderzoek. 

Deze oorspronkelijke opzet kon echter niet geheel worden uitgevoerd. Op het moment van het 

tekenen van het contract was echter nog niet bekend wanneer er onderzoek naar de effecten van Stay 

in Love+ zou plaatsvinden, in welke vorm het onderzoek zou plaatsvinden en wat de belasting voor de 

school zou zijn. Daarbij vroeg de onderzoeksopzet van het effectonderzoek, zoals beschreven in §2.3, 

flexibiliteit van de scholen in de datum waarop de lessen werden aangeboden en vormde het een 
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extra belasting voor de scholen vanwege de afname van vragenlijsten op vier momenten (zie 

onderzoeksdesign) en de observatie van de lessen. Bij het benaderen van de scholen bleken deze 

factoren de bereidwilligheid van scholen om met een aantal klassen aan het onderzoek mee te werken 

te beïnvloeden. Hierdoor kon geen aselecte steekproef getrokken worden en namen niet alle klassen 

die uiteindelijk aan het lesprogramma deelnamen, ook deel aan het onderzoek (zie Tabel 2.1). Eén 

school trok zich helemaal terug uit het onderzoek, maar deed wel mee aan het Stay in Love+ 

lesprogramma. 

De uiteindelijke steekproef van dit onderzoek omvatte daarom 8 scholen die met 18 eerste, 19 

tweede en 10 derde klassen deelnamen aan het programma en aan het onderzoek naar de 

effectiviteit van het programma Stay in Love+ (zie Tabel 2.1).  

 

Tabel 2.1 Deelname van het aantal klassen, per leerjaar, aan het Stay in Love+ programma 

dat oorspronkelijk was toegezegd, daadwerkelijk deelname aan het lesprogramma 

en aan het onderzoek. 

N Klassen  

 

School 

 

 

Leerjaar 

Oorspronkelijke 
toezegging 

Deelname 
lesprogramma 

Deelname 
onderzoek 

2 3 3 2 1 

3 4 4 4 

1  - - 

2 3 - - 

2 

3 3 6 6 

3 2 2 2 2 

4 2 8 8 8 

5 1 7 6 6 

6 2 4 4 4 

7  3 4 4 - 

9a  1 5 5 5 

 2 3 - - 

1 3 3 3 9b  

2 2 3 3 

1 4 4 4 10  

2 5 5 - 

 Totaal 64 57 47 

 
 
 



Effectonderzoek Stay in Love+ 
 

 26

2.2 Uitvoering Stay in Love+ 
 

Materialen.  

De lessenserie van Stay in Love+ met bijbehorende verwerkingsopdrachten werden alleen in de klas 

gebruikt. Daarnaast werd een aantal materialen in verschillende settings (kerk, moskee, 

jongerenwerk/cultureel werk, buurthuis, e.d.) in de regio onafhankelijk van elkaar toegepast (bv. het 

verspreiden van een folder, relatietest, poster, website en visitekaartjes). Dit laatste is alleen in de 

regio’s Kampen en Eindhoven gelukt. 

 

Lessenserie. 

Aan de hand van een docentenhandleiding voerde de docent vier lessen uit. Het programma werd 

uitgevoerd tijdens lessen sociale vorming (algemene vorming, omgangskunde, maatschappijleer of 

verwante vakken) of de mentorlessen. De lessen werden in gemengde groepen gegeven zodat 

jongens en meisjes met elkaars opvattingen en ervaringen kennis konden maken. Alleen op het Delta 

college was sprake van klassen waarin voornamelijk jongens of voornamelijk meisjes zaten. Dit werd 

veroorzaakt door het lesprofiel van de klassen (respectievelijk techniek en verzorging). In de 

lessenserie werd de leerling persoonlijk aangesproken op eigen opvattingen etc. Binnen de lessen 

richtte men zich op: 

- Bewustwording van de eigen houding t.a.v. de wensen en grenzen in een relatie. 

- Bewustwording van de sociale omgeving (leeftijdsgenoten, ouders, media) die houding en gedrag 

beïnvloedt.  

- Aanleren van vaardigheden om wensen en grenzen te uiten en te handhaven. 

- Corrigeren van opvattingen over sociale normen ten aanzien van liefde en relaties. 

 

Verwerkingsopdrachten. 

Vier tot zes weken na het afronden van de laatste les werden op een deel van de scholen (zie 

resultaten) twee verwerkingsopdrachten in de klassen uitgevoerd. In deze opdrachten werd de 

opgedane kennis, houding en vaardigheden uit de lessen verwerkt. In de opdrachten moesten de 

leerlingen: 

1. Een relatietip (een do of een don’t) bedenken of een bestaande kiezen en verwerken in een poster. 

2. Aan de hand van een of meerdere do’s en don’ts een fotostrip maken die vervolgens in live scènes 

gepresenteerd werd aan de klasgenoten. 

 

Training docenten en leerlingbegeleiders.  

De docenten die de lessen zouden uitvoeren, kregen samen met de schoolbegeleiders 

(schoolmaatschappelijk werkers, leerlingbegeleiders, mentoren en coördinatoren) een training die 

werd gegeven door regiocoördinatoren (GVO/preventiemedewerkers van GGD en GGZ). Voor de 

schoolbegeleiders was het belangrijk informatie te krijgen over het project en kennis op te doen over 

partnergeweld. Leerlingbegeleiders werden door de training beter voorbereid op toekomstige melding 

door leerlingen en docenten van partnergeweld en leerden waarnaar ze moesten doorverwijzen. 
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De training bestond uit: 

1. Informatie over het project Stay in Love+ (aard en doel) en kennismaken met de materialen van 

Stay in Love+. 

2. Theoretische achtergrond van partnergeweld (ontstaan van partnergeweld, signalen van geweld 

en risico- en beschermende factoren etc.). 

3. Doornemen van de lessenserie. 

4. Het oefenen in het begeleiden van rollenspellen en feedback geven. 

Daarnaast konden docenten tijdens de uitvoering van de lessenserie feedback vragen aan 

regiocoördinatoren. Hiervoor werd een maal per twee weken door regiocoördinatoren een telefonisch 

spreekuur gereserveerd. 

 

Ouderavond 

In sommige gevallen betrok de school de ouders bij het Stay in Love+ project door hen voorafgaand 

aan de lessenserie te informeren over het project door middel van een nieuwsbrief. Met behulp van de 

‘handleiding ouderavond Stay in Love+ voor het VMBO’ werd na afronding van de lessenserie door de 

school een ouderavond georganiseerd. Tijdens deze avond werd er aandacht besteed aan het project 

en werd aan de hand van stellingen met ouders gesproken over wat een leuke verkering is. Ook was 

er aandacht voor opvang, begeleiding en hulpverlening binnen en buiten de school wanneer er 

problemen werden gesignaleerd. Het was de bedoeling dat leerlingen in de pauze de twee 

verwerkingsopdrachten zouden presenteren. 

 

2.3. Programma-integriteit Stay in Love+ 
 
2.3.1 Onderzoeksopzet programma-integriteit 
Om de programma-integriteit vast te stellen zijn per docent twee van de vier lessen geobserveerd. 

Docenten werd gevraagd na elke les een vragenlijst over de les in te vullen en een algemene 

vragenlijst over o.a. de training en de handleiding. Als derde werd de leerlingen gevraagd naar hun 

mening over het Stay in Love+ programma. Daarnaast verzamelden de onderzoekers via 

contactpersonen op de scholen telefonisch informatie over het aantal lessen dat gegeven werd, of er 

een ouderavond plaatsvond, etc. 

 

2.3.2 Meetinstrumenten programma-integriteit 
 

Observatie-instrument  

Om vast te stellen of Stay in Love+ uitgevoerd werd conform de methodiek is gebruik gemaakt van 

het Fidelity of Implementation Rating System (FIMP, Forgatch e.a., 2005). Met behulp van dit 

systeem konden observatoren per docent twee van de vier lessen beoordelen op vijf dimensies. 

Binnen elke dimensie werd een 3-punts schaal gehanteerd waarin “1” een onacceptabele prestatie 

reflecteert, “2” een acceptabele prestatie en “3” een goede prestatie aangeeft.  

De vijf dimensies die geobserveerd werden zijn: 
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- Structuur. Hieronder wordt verstaan dat de docent in staat is verschillende activiteiten gedurende 

de les in balans uit te voeren. Te scoren onderdelen omvatten: geeft duidelijke informatie en uitleg, 

volgt een agenda, maakt goede overgangen tussen onderdelen, leidt zonder te domineren, geeft 

samenvattingen van de stof en besteedt voldoende aandacht aan relevante onderdelen. Totaal 

bestond de lijst uit zes items. Men kon per item minimaal 1 en maximaal 3 punten scoren. De 

interne consistentie was goed (Cronbach’s alpha = ,79). Er werd een gemiddelde van de zes items 

berekend. 

- Lescompetentie. Bij dit onderdeel werd vooral gelet op het aanbieden van informatie op die manier 

dat leerlingen de stof gaan beheersen. Te scoren onderdelen omvatten: schat vaardigheden in en 

vult gaten in vaardigheden aan, balanceert tussen stimuleren en disciplineren, betrekt leerlingen bij 

het onderwerp, controleert voortgang van de leerlingen, brengt gesprekken terug naar het 

onderwerp van de les etc. Totaal bestond de lijst uit acht items. Men kon per item minimaal 1 (= 

onvoldoende) en maximaal 3 punten (= goed) scoren. De interne consistentie was goed 

(Cronbach’s alpha = ,92). De uiteindelijke score werd gevormd door het gemiddelde van de acht 

items. 

- Creëren van een veilige sfeer. In dit onderdeel werd geobserveerd of docenten steun geven zodat 

een veilige en opbouwende leeromgeving wordt gecreëerd. Te scoren onderdelen omvatten: heeft 

een open en uitnodigende lichaamshouding, reageert op vragen en commentaar van de leerlingen, 

promoot de bindende benadering, voorkomt en hanteert weerstand etc. Totaal bestond de lijst uit 

zes items. Men kon minimaal 1 (= onvoldoende) en maximaal 3 punten (= goed) per item scoren. 

De interne consistentie was goed (Cronbach’s alpha = ,82). Als totaalscore werd een gemiddelde 

van de zes items berekend. 

- Respons leerlingen. Deze categorie staat de observator toe de betrokkenheid van de leerlingen bij 

de les vast te stellen. Items als luisterhouding en medewerking van de leerlingen werden gescoord. 

Totaal bestond de lijst uit 5 items. Men kon minimaal 1 (= onvoldoende) en maximaal 3 punten (= 

goed) scoren. De interne consistentie was goed (Cronbach’s alpha = ,85). 

 

Het observatie-instrument heeft een beoordelaar overeenstemming van 70% (kappa = ,70). 

Om deze overeenstemming te bereiken zijn twee observatoren getraind tot hun observaties 70% 

overeenstemming hadden met die van de onderzoeker. De hiervoor benodigde tijd varieerde per 

observator (minimaal 3 lesuren maximaal 8 lesuren). Observatoren kregen een observatiehandleiding 

en leerden deze uit het hoofd. Observatietrainingen vonden plaats tijdens het bijwonen van de lessen 

van Stay in Love+ waarbij de observatoren en onderzoeker allen de lessen beoordeelden. Na het 

behalen van de interobservator betrouwbaarheid met een kappa van minimaal 70% konden de 

observatoren zelfstandig de lessen observeren.  

In 28 van de deelnemende 42 klassen (67%) zijn observaties van de lessen uitgevoerd (zie 

Tabel 6, bijlage 12). De rest van de klassen kon niet worden geobserveerd. Hiervoor waren 

verschillende redenen: 

1. Op één school werd observatie van de lessen niet toegestaan. 
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2. Op één school vonden de lessen van alle acht de klassen gelijktijdig plaats. Er waren niet 

voldoende observatoren aanwezig om dit probleem op te lossen. 

3. Op een aantal scholen werden uiteindelijk geen lessen gegeven of was de les, door een 

roosterwijziging, eerder gegeven dan aan de onderzoekers was gemeld. Soms kon dit 

worden opgelost door een latere les te observeren. Soms was de laatste les al gegeven. 

4. Zeven klassen van hetzelfde leerjaar kregen les van dezelfde docent. Voor deze klassen is 

het gemiddelde genomen van de observaties van de lessen van deze docent en 

meegenomen in de analyses. 

 

Vragenlijsten voor docenten 

Docenten werd gevraagd na elke les een vragenlijst in te vullen. Voorbeelden zijn ‘Heeft u de 

gesprekken in de les kunnen terugbrengen naar het onderwerp?’ of ‘Heeft u vaak disciplinerend 

moeten optreden?’ Docenten konden uit ‘Ja’, ‘Redelijk’ of ‘Nee’ kiezen of bij ‘Anders’ schriftelijk 

opmerkingen weergeven. De vragen waren na elke les hetzelfde en hadden een hoge interne 

consistentie (alpha’s varieerden tussen 0.70 en 0.90). Per vraag werd over de lessen voor elke 

docent een gemiddelde berekend. Deze score geeft per vraag de mening van de docent over de 4 

lessen weer.  

 Naast de vragenlijsten na de lessen werd ook een algemene vragenlijst afgenomen waarin 

o.a. gevraagd werd naar de ervaringen met de training en de handleiding. Deze vragenlijst bevatte 

vragen als ‘Had u feedback willen ontvangen?’ en ‘Hoe zou u de kwaliteit van de handleiding willen 

beschrijven?’. Afhankelijk van de vraag verschilde de antwoordcategorie. Antwoorden worden per 

vraag in de resultaten sectie behandeld. 

 In totaal leverden 25 van de 62 docenten (40%) de vragenlijsten in. Van de overige docenten 

zijn geen gegevens bekend. Docenten die vragenlijsten inleverden waren evenredig verdeeld over 

scholen en leerjaren.  

 

Vragenlijsten voor  leerlingen 

Tijdens drie van de vier effectmetingen (zie §2.4) werd gevraagd aan de leerlingen om vragen over 

het Stay in Love+ programma te beantwoorden. Voorbeelden van vragen zijn: ‘Heb je op internet de 

website van Stay in Love+ bekeken?’ of ‘Hoe vond je de Stay in Love+ lessen?’. Afhankelijk van de 

vraag verschilde de antwoordcategorie. Antwoorden worden per vraag in de resultaten sectie 

behandeld. 

  
2.3.3 Analyses programma-integriteit en ontbrekende gegevens 
Waar mogelijk zijn analyses gedaan om te testen of leerjaren van elkaar verschilden. Hiervoor zijn 

Chi-Square toetsen en ANOVA toetsen met een LSD post-hoc test gebruikt. 

 Niet alle klassen konden worden geobserveerd (zie §2.3.3). Voor de beantwoording van 

vragen op basis van observaties zijn de gegevens van de 28 geobserveerde klassen gebruikt.  
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 Niet alle docenten hebben de vragenlijsten over de lessen ingevuld (zie §2.3.3). Voor de 

beantwoording van de vragen waar de mening van de docent van belang was is gebruik gemaakt van 

de gegevens van de 35 docenten die de vragenlijsten hebben ingestuurd. 

Het totaal aantal leerlingen dat vragenlijsten heeft ingevuld wordt weergegeven in §2.4.2. 

Zoals in §2.4.1 wordt beschreven draaiden niet alle scholen op hetzelfde moment het Stay in Love+ 

programma. Er werd op drie momenten les gegeven: 1) onmiddellijk na de eerste meting, 2) na de 

tweede meting en 3) na de derde meting. De leerlingen die de lessen tussen de eerste en tweede 

meting hadden gehad, kregen de vragen over het Stay in Love+ programma tijdens de tweede meting. 

De leerlingen die de lessen tussen de tweede en derde meting hadden gehad, kregen de vragen over 

het Stay in Love+ programma tijdens de derde meting. De leerlingen die de lessen tussen de derde en 

vierde meting hadden gehad, kregen de vragen over het Stay in Love+ programma tijdens de vierde 

meting. Niet alle leerlingen waren bij elke meting aanwezig. Dit in verband met ziekte, spijbelen etc. 

Uiteindelijk hebben N = 779 leerlingen de vragen over het Stay in Love+ programma ingevuld. 707 

van deze leerlingen hebben ook daadwerkelijk (een deel van) de lessen gevolgd. Voor de 

beantwoording van vragen over de lessen waarbij de mening van leerling van belang was, zijn de 

gegevens van deze 707 leerlingen gebruikt. Voor de overige vragen waarbij de mening van leerlingen 

van belang was zijn de gegevens van 776 leerlingen gebruikt. 

 Er zal worden gekeken of programma-integriteit en kwaliteit van lesoverdracht invloed heeft op 

de effecten van Stay in Love+. De maat voor programma-integriteit is opgebouwd uit acht factoren: a) 

docent wel of niet getraind, b) 4 lessen gehad, c) lesduur is conform handleiding, d) frequentie van de 

lessen is 4 per week of 1 per week, e) Alle onderwerpen zijn behandeld, f) beide 

verwerkingsopdrachten zijn gemaakt, g) er is een ouderavond geweest, e) de leerlingen zijn in 

aanraking gekomen met de website. Als aan de voorwaarde werd voldaan werd een 1 toegekend, 

anders een 0. De programma-integriteit kon liggen tussen 0 en 8, maar was gemiddeld 3,92 (SD = 

0,89). De interne consistentie is matig, Cronbach’s alpha = 0,50. Dit is te verwachten aangezien de 

het binaire scores betreft van factoren die inhoudelijk geen verband hebben.  

De kwaliteit van lesoverdracht is gebaseerd op de lesobservatie scores van structuur geven, 

les competentie en het creëren van een veilige sfeer (zie §2.3.2). Voor deze drie afzonderlijke 

categorieën werden Z-scores berekend. Deze werden bij elkaar opgeteld op de score voor kwaliteit 

van overdracht te vormen.  

 

2.4 Effectmeting Stay in Love+  
 
2.4.1 Onderzoeksopzet effectmeting 

Dit onderzoek kende drie condities waarin de scholen de lessen aan de klassen verzorgden. In iedere 

conditie werden vier metingen uitgevoerd waarin de leerlingen vragenlijsten aangeboden kregen om 

het effect van het programma in kaart te brengen. De scholen werden ingedeeld in één van de drie 

condities, afhankelijk van het tijdstip waarop de lessen gegeven zouden worden:  

1) onmiddellijke start van de lessenserie na de eerste meting 

2) start na de tweede meting 
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3) start na de derde meting (Zie Tabel 2.2). 

 

Tabel 2.2 Weergave onderzoeksdesign, X = interventie, M1 t/m 4 = meting per tijdstip 

 Meting 1 Lessen Meting 2 Lessen Meting 3 Lessen Meting 4 

Conditie 1 M1 X M2 - M3 - M4 

Conditie 2 M1 - M2 X M3 - M4 

Conditie 3 M1 - M2 - M3 X M4 

 

Scholen konden niet aselect worden toegewezen aan een conditie omdat er al afspraken 

waren gemaakt met sommige scholen om de lessen rond Valentijnsdag te laten starten. Dit omdat op 

dat moment de aandacht bij jongeren voor relaties extra groot is. Voor het onderzoeksdesign (zie 

hieronder) is het echter van belang dat niet alle klassen de lessen tegelijkertijd krijgen. De scholen 

werd daarom gevraagd het lesrooster te wijzigen en in te tekenen op een bepaalde conditie. De 

onderzoekers hebben daarbij geprobeerd zorg te dragen dat klassen van alle leerjaren 

vertegenwoordigd waren in elke conditie. Hoewel de scholen op verschillende momenten met de 

lessen startten, namen de leerlingen aan alle vier de metingen deel. 

In dit onderzoek werd geen controlegroep meegenomen. Doordat per leerling meerdere 

metingen aanwezig waren, vormden zij als het ware hun eigen controle. Door de gegevens van de 

condities modelmatig te combineren ontstaat er een design met drie voormetingen en drie 

nametingen. In Tabel 2.3 wordt dit model visueel gemaakt door de condities aan de hand van het 

moment waarop de lessen plaatsvinden met elkaar gelijk te stellen. 

 

Tabel 2.3  

Weergave model zoals afgeleid van de onderzoeksopzet. M1 t/m M4 stellen de momenten 

voor waarop leerlingen vragenlijsten invullen. Deze metingen vormen de basis voor T1 t/mT6 

de zogenaamde pseudometingen (niet elk individu draagt hieraan bij). 

 T1 T2 T3 Lessen T4 T5 T6 

Conditie 1 - - M1      X M2 M3 M4 

Conditie 2 - M1 M2      X M3 M4 - 

Conditie 3 M1 M2 M3      X M4 - - 

 

In het model zoals weergegeven in Tabel 2.3 dragen de afzonderlijke condities elk maar vier 

meetmomenten per individu bij. Zoals de streepjes in Tabel 2.3 aangeven zijn niet van elke leerling 

alle waarden bekend op alle metingen. Omdat er van genoeg andere leerlingen op dat moment wel 

een waarde bekend is, mag verwacht worden dat er een goede schatting te maken is van de 

ontbrekende waarden en daarmee van algemene trends voor en na de interventie. Een hypothetische 

dataset op basis van Tabel 2.3 wordt visueel weergegeven in Figuur 2.1. 

 



Effectonderzoek Stay in Love+ 
 

 32

 
Figuur 2.1 Voorbeeld van een hoe een sterk effect eruit zou kunnen zien (om het design te 

illustreren). Elk conditie (□ ○ ◊) heeft een serie van 4 metingen. De interventie zit steeds 

tussen pseudometing 3 en 4. Er is in elk conditie een duidelijk onmiddellijk effect door de 

interventie. Op langere termijn versterkt het effect nog (in dit hypothetische geval). 

 

In de analyse worden vervolgens het verloop over de 4 meetmomenten per individu 

(individueel traject) gemodelleerd. Elk individueel traject bestaat uit twee delen (Figuur 2.2):  

1. De baseline (T1 t/m T3): Het model schat de best mogelijke lijn door de geobserveerde data op de 

eerste drie meetmomenten die van individuen aanwezig zijn. Het meest duidelijk en goed te 

interpreteren resultaat zou zijn als het baseline traject geheel horizontaal is of een lichte lineaire 

stijging of daling laat zien. Hoewel we verwachten dat er voor de interventie geen bijzondere 

effecten optreden kan de baseline (T1 t/m T3) in een uitzonderlijk geval ook een kromming kunnen 

vertonen. Ook dit kan in een model weergegeven worden. 

2. Het interventie-effect: Het model gaat ervan uit dat tussen T3 en T4 een plotselinge verandering 

plaatsvindt (direct interventie-effect) en vervolgens kan er tussen T4 en T6 een lineaire stijging of 

daling optreden in het model (uitgesteld effect; al dan niet in de gewenste richting). Deze stijging 

wordt berekend als de verdere toename of afname per meting ten opzichte van de baseline 

(stippellijn). Op basis van deze gegevens schat het model schat de best mogelijke lijn door de data 

op de laatste drie meetmomenten die van de individuen aanwezig zijn.  
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Figuur 2.2 Voorbeeld van een hoe een sterk effect eruit zou kunnen zien (om het design te 

illustreren). De interventie zit steeds tussen pseudometing 3 en 4 aangegeven met verticale 

lijn. 

   

Hoe dichter de gemodeleerde lijn bij de observaties ligt, hoe beter het model de data weergeeft. Wel 

moet opgemerkt worden dat voor de meting op T1 en T6 minder informatie beschikbaar is (alleen 

leerlingen van respectievelijk conditie 3 en conditie 1 dragen bij aan deze meting zie Tabel 2.2.) 

waardoor de betrouwbaarheid mogelijk lager zal zijn op meting T1 en T6. 

In dit model is de power (kracht van het design) om effecten aan te tonen niet minder dan bij 

meer traditionele designs met externe controlegroepen in scholen zonder enige interventie (Boom, 

2008). Immers, we hebben nu tot wel drie voormetingen bij exact dezelfde deelnemers zonder 

interventie. Met een externe controlegroep zijn er maar twee metingen die alleen door randomisatie 

van individuen zo goed mogelijk vergelijkbaar gemaakt kunnen worden. Goede randomisatie vereist 

grotere aantallen deelnemers en is logistiek moeilijk haalbaar in het onderwijs (immers leerlingen zijn 

niet aselect toegewezen aan klassen en scholen). Dit betekent dus dat, ook als de effecten van het 

programma klein zijn, deze bij het voorgestelde design eerder opgemerkt zullen worden en tegen 

aanzienlijk lagere kosten dan bij meer traditionele designs met externe controlegroepen. 
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2.4.2 Kenmerken van leerlingen 
In totaal namen 876 leerlingen, 368 jongens (42,0%) en 508 meisjes (58,0%) in de leeftijd van 12,2 tot 

17,1 jaar (M = 14,1 jaar; SD = 1 jaar), deel aan het onderzoek. Van 28 leerlingen is de leeftijd 

onbekend, omdat zij een onvolledige geboortedatum ingevuld hebben in de vragenlijst; 338 leerlingen 

zaten in de eerste klas (38,6%), 362 in de tweede klas (41,3%) en 176 in de derde klas (20,1%). Tabel 

2.4 en 2.5 geven een overzicht van de leerlingen naar geslacht, opleidingsniveau, etniciteit, of zij tot 

nu toe een relatie gehad hebben en hoe lang deze gemiddeld duurde en verschillen in achtergrond 

kenmerken tussen de opleidingniveaus. 

 
 

Tabel 2.4 Kenmerken van de leerlingen 
 Percentage 

VMBO-BL 24,7 

VMBO-KL 25,9 

VMBO-GL 12,8 

VMBO-TL 22,8 

Scholing 

Onbekend 13,8 

Eerste 38,6 

Tweede 41,3 

Leerjaar 

Derde 20,1 

Nederlands 57,6 

Anders 28,4 

Etniciteit 

Onbekend 13,9 

Geen 67,9 

Wel 18,5 

Relatie 

Onbekend 13,9 

0-3 mnd 50,0 

3-6 mnd 22,8 

6-9 mnd 6,1 

9-12 mnd 4,9 

Relatieduur 

12+ mnd 16,0 
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Tabel 2.5 Kenmerken en percentages van de leerlingen per opleidingsniveau; VMBO 

basisleergang (VMBO-BL), VMBO kaderleergang (VMBO-KL), VMBO gemengde 

leergang (VMBO-GL) en VMBO theoretische leergang (VMBO-TL). 

 VMBO-BL VMBO-KL VMBO-GL VMBO-TL Niet 
bekend 

Jongen 37,0 41,0 45,5 47,5 40,5 Sekse 

Meisje 63,0 59,0 54,5 52,5 59,5 

Wel 31,0 23,3 83,9 88,0 - Relatie 

Niet 69,0 76,7 16,1 12,0 - 

Nederlands 58,3 64,8 83,0 69,0 - 

Allochtoon 40,7 35,2 16,1 31,0 - 

Etniciteit 

Onbekend 0,9 0,0 0,9 0,0 100 

 

Alleen tijdens de eerste meting werd naar alle demografische gegevens gevraagd. Van 

leerlingen die deze meting gemist hebben, zijn niet alle gegevens bekend. Van de 876 leerlingen die 

deelnamen aan het onderzoek hebben er 31 (3,5%) aan slechts één meting deelgenomen, 78 (8,9%) 

namen aan twee metingen deel, 234 (26,7%) aan drie metingen en 536 (61,2%) waren tijdens alle vier 

metingen aanwezig. Om te onderzoeken of afwezigheid bij metingen samenhing met 

gedragsproblemen hebben docenten over 236 leerlingen gerapporteerd over aanwezig 

probleemgedrag, zoals somatische klachten en agressief gedrag. In deze groep verschilden leerlingen 

die metingen hadden gemist niet van leerlingen die geen metingen hadden gemist. Leerjaar was wel 

van invloed op afwezigheid tijdens de metingen; het derde leerjaar bevat leerlingen die rond meting 2 

stage liepen en hierdoor niet aanwezig konden zijn. 

Er zitten meer meisjes in de steekproef omdat er meer klassen met het verzorgingsprofiel 

deelnamen. Hoewel dit profiel onafhankelijk is van type scholing zitten in klassen met dit profiel relatief 

veel meisjes. De verdeling jongens en meisjes is ongeveer 40/60 over de verschillende 

opleidingniveaus; daarbij verschilt de leeftijd tussen de opleidingniveaus enigszins (range: 13,6-14,3 

jaar). Opvallend is dat jongeren in de gemengde en theoretische leerweg vaker aangeven op dit 

moment een relatie te hebben (Tabel 2.5). De oorzaak hiervan is onbekend. 

 
2.4.3 Meetinstrumenten  
Moderatoren 

Een deel van de vragenlijsten werd alleen op meetmoment 1 afgenomen omdat het hier kenmerken 

betrof die niet verwacht werden te worden beïnvloed door het Stay in Love+ programma. 

 

Index van Empathie voor Kinderen en Adolescenten  

Empathie als trek is gemeten met behulp van de Index van Empathie voor Kinderen en 

Adolescenten (IEKA: Bryant, 1982; Nederlandstalige versie, de Wied et al., 2007). De vragenlijst 

bestaat uit 22 items met ‘ja’ en ‘nee’ als de twee antwoordmogelijkheden. Een ‘ja’ is 1 punt waard, 
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terwijl een ‘nee’ nul punten waard is. Voorbeelden van items uit deze lijst zijn: ‘Ik huil soms als ik naar 

de TV kijk’, ‘Ik word verdrietig als ik een jongen zie die niemand heeft om mee te spelen’ en ‘Ik voel 

me rot als ik zie dat een meisje gepest of geslagen wordt’. Over de items is een somscore berekend 

(M = 13,5, SD = 3,2). De interne consistentie (Cronbach’s alpha) is ,65 en is hiermee voldoende.  

 

Vragenlijst sociale relaties 

Het stadium van morele ontwikkeling is gemeten met behulp van de herziene vragenlijst 

sociale relaties (Sociomoral Reflective Measure-Objective Short Form, Brugman et al., 2007). Dit 

instrument stelt vast hoe jongeren belangrijke morele normen evalueren (zoals zich houden aan 

een belofte) en of zij onvolwassen of volwassen redeneren over deze normen. De lijst bevat een 

aantal vragen over tien onderwerpen. Bij het onderwerp waarheid wordt bijvoorbeeld gevraagd: ‘Vind 

je het goed of fout dat mensen in het algemeen de waarheid vertellen?’. De antwoordmogelijkheden 

zijn gebaseerd op een 4-puntsschaal die loopt van fout naar goed (morele evaluatie). Vervolgens 

wordt de redenering achter die mening gevraagd door middel van vier antwoordopties, zoals ‘Omdat 

mensen altijd de waarheid moeten vertellen’. De jongere wordt gevraagd of deze reden lijkt op de 

reden die hij/zij zelf zou geven. Er zijn drie antwoordencategorieën,  namelijk ‘ja’, ‘niet zeker’ en ‘nee’ 

(close score). Tenslotte wordt gevraagd welk van de vier redenen het meest lijkt op de reden die de 

leerling zou geven voor het desbetreffende onderwerp (closest score). De schaal bestaat uit twee sets 

items voor onvolwassen en volwassen redeneren, die elk door 20 items zijn vertegenwoordigd. 

De itemscore per set wordt bepaald door de antwoordmogelijkheden die personen geven op 

de redenaties; leerlingen kregen een score toegewezen van ‘1’ indien zij ‘Ja’ aangaven, ‘0’ indien zij 

‘Niet zeker’ aangaven en ‘-1’ indien zij ‘Nee’ aangaven. De totaal score van onvolwassen en 

volwassen redeneren is het gemiddelde van de 20 items van de betreffende schaal. De totaal score 

voor de morele evaluatie is het gemiddelde van de evaluatie items. Hoge scores representeren meer 

gebruik van onvolwassen/volwassen redeneren. De leerlingen scoorden gemiddeld ,27 (SD = ,30) op 

onvolwassen redeneren en ,69 (SD = ,23) op volwassen redeneren; en de vragenlijst had een 

voldoende interne consistentie voor zowel onvolwassen (Cronbach’s alpha = ,72) als volwassen 

redeneren (Cronbach’s alpha = ,67). 

Door een probleem met het opslaan van de data in de computer, is deze vragenlijst 

afgenomen bij slechts 318 van 760 leerlingen die deelnamen aan meting 1.  

 

Effectmeting 

Op kennis, attitude ten opzichte van partnergeweld en sociale vaardigheden wordt een effect van het 

Stay in Love+ programma verwacht. Deze vragenlijsten zijn op elk meetmoment aan de leerlingen 

voorgelegd.  

 

Attitudevragenlijst  

De attitudevragenlijst is de Nederlandstalige versie van de Attitudes Towards Male Dating 

Violence Scale (AMDV) en de Attitudes Towards Female Dating Violence Scale (AFDV) (Price, Byers 

& dating violence research team, 1999). De oorspronkelijke versie bestaat uit drie subschalen die de 
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drie typen van partnergeweld vertegenwoordigen. In dit onderzoek wordt een verkorte versie van deze 

vragenlijst gebruikt aangezien het te veel tijd zou kosten alle 80 vragen aan de leerlingen voor te 

leggen.  

De attitudevragenlijst zoals gebruikt in dit onderzoek meet attitudes ten opzichte van het 

gebruik van partnergeweld. Hierin zijn vragen opgenomen die betrekking hebben op geweld door 

jongens tegen meisjes en vice versa. Bovendien worden vragen gesteld over de drie typen van 

partnergeweld (psychisch, fysiek en seksueel geweld). De vragenlijst bestaat uit 23 uitspraken. 

Leerlingen kunnen op een vijfpunts-schaal aangeven in welke mate ze het met de uitspraken eens zijn 

(1 = heel erg mee oneens tot 5 = heel erg mee eens). Voorbeelden van uitspraken zijn ‘Het is oké 

voor een jongen om zijn vriendin uit te schelden’ en ‘Een jongen mag zijn vriendin niet aanraken, tenzij 

zij dat prettig vindt’. Over de gegeven antwoorden is, na hercodering van de vragen in dezelfde 

richting, een somscore berekend. Hoe hoger de score op de vragenlijst, des te positiever is de 

houding ten opzichte van het gebruik van geweld in relaties. Leerlingen konden een score tussen 1 en 

5 behalen. Gemiddelde scores van leerlingen varieerden over de metingen rond de 2,10. De interne 

consistentie van de vragenlijst is goed (Cronbach’s α = ,78/,89, zie tabel 2.5). De stabiliteit berekend 

over de meetmomenten waarop nog geen les gegeven is, is voldoende (zie tabel 2.6). 

 

Kennisvragenlijst 

De kennisvragenlijst is voor dit onderzoek ontwikkeld. Het is een aanpassing van de 

kennisvragenlijst van Hofhuizen (2005), uitgebreid op basis van de doelstellingen van Stay in Love+ 

(beïnvloeden van kennis, houding, vaardigheden en daarmee samenhangende factoren). Deze 

vragenlijst meet welke adequate kennis leerlingen hebben over een relatie en signalen die duiden op 

partnergeweld, zowel voor als na het volgen van het Stay in Love+ programma. De vragenlijst bestaat 

uit twaalf meerkeuzevragen. Voorbeelden van vragen zijn: ‘Wat is een goede reden om verkering te 

nemen met iemand?’ en ‘Aan welk van de onderstaande signalen kun je zien dat het niet lekker loopt 

in je verkering?’. Er zijn steeds drie antwoordmogelijkheden, waarvan de inhoud varieert per vraag. 

Slechts één van deze antwoordmogelijkheden is goed, de andere twee zijn fout. Elk goed antwoord 

krijgt één punt en een fout antwoord is nul punten waard. Vervolgens werden somscores berekend. Er 

kunnen minimaal 0 punten behaald worden en maximaal 12. De somscores schommelen over de 

metingen rond de 9,5, terwijl de interne consistentie van de vragenlijst toeneemt over de verschillende 

metingen en pas in meting vier goed genoemd mag worden (zie tabel 2.5). Samenhang tussen de 

scores in kennis op de verschillende meetmomenten (maat voor stabiliteit van de scores) is voldoende 

(zie tabel 2.6).   

 

Sociale vaardighedenvragenlijst 

De sociale vaardighedenvragenlijst is een bewerking van de lijst Problemen van Adolescenten (Gibbs 

et al., 1995) voor het bepalen van sociale vaardigheden in het oplossen van sociale vraagstukken bij 

adolescenten. Deze lijst bevat ook items over problematische situaties tussen partners. De lijst is voor dit 

onderzoek aangepast door gebruik te maken van specifieke scenario’s voor partnergeweld (Eckhardt & 

Jamison, 2002), terwijl items over andere typen van geweld en antisociaal gedrag zijn verwijderd. De 
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interne consistentie van de lijst is voldoende en de oorspronkelijke lijst is gevoelig gebleken voor 

interventies (Leeman et al., 1993).  

In dit onderzoek kregen de leerlingen 4 scenario’s voorgelezen waarbij de sekse van de 

leerling in acht werd genomen. Een voorbeeld is het scenario waarin de leerling gevraagd werd zich 

voor te stellen dat hij/zij het uitmaakt met zijn/haar vriend/vriendin. Na elk scenario volgden vijf 

mogelijke antwoorden die de leerlingen zouden kunnen geven. Een voorbeeld van een mogelijk 

antwoord is: “Ik vind je niet meer leuk. Ik maak het uit.”. Binnen deze antwoordmogelijkheden was een 

hiërarchie van meest sociaal vaardige antwoord tot minst sociaal vaardige antwoord aanwezig. Na 

elke antwoordmogelijkheid werd gevraagd of de leerling zo zou kunnen antwoorden. De leerling kon 

kiezen uit ‘Ja’, ‘Nee’ en ‘Soms’. Daarna werd de leerling alle antwoorden getoond waarvan hij/zij had 

aangegeven dat hij/zij zo zou kunnen reageren. Nu werd gevraagd het antwoord te kiezen dat het 

dichtst bij de reactie lag zoals hij/zij daadwerkelijk zou reageren op het voorgelezen scenario. 

Voor de scoreberekening werden telkens alleen de twee minst sociaal vaardige 

antwoordmogelijkheden gebruikt (dit i.v.m. lage interne consistentie indien alle 

antwoordmogelijkheden gebruikt werden). De laatste vraag van de vragenlijst, welke 

antwoordmogelijkheden het dichtst liggen bij wat de leerling werkelijk zou doen, is niet meegenomen 

in de analyse. Leerlingen kregen een score toegewezen van ‘-1’ op een antwoordmogelijkheid als zij 

deze met ‘Ja’ beantwoordden, ‘1’ als zij deze met ‘Nee’ beantwoordden en ‘0’ als zij ‘Soms’ aangaven. 

De totaal score is het gemiddelde van de acht antwoordmogelijkheden. Hoge scores representeren 

meer sociale vaardigheden (d.w.z. het niet gebruiken van de minst sociaal vaardige reacties). De 

interne consistentie varieert van matig tot goed (Cronbach’s α = ,61/,75, zie Tabel 2.6). De stabiliteit 

berekend over de meetmomenten waarop nog geen les gegeven is, is voldoende (zie Tabel 2.7). 

 

Tabel 2.6 Gemiddelde (M), standaarddeviatie (SD) en interne consistentie (Cronbach’s alpha) 

op de vier metingen.  

Meting 1 Meting 2 Meting 3 Meting 4 Vragenlijst 

α M (SD) Α M (SD) α M (SD) Α M (SD) 

Attitude ,78 2,15 (,43) ,83 2,03 (,47) .86 2,06 (,52) ,89 2,11 (,57) 

Kennis ,45 9,81(1,66) ,51 10,01 (1,70) .66 9,87 (2,01) ,74 9,62 (2,35) 

Sociale vaardigheden ,61 ,54 (,38) ,61 ,63 (,35) .68 ,66 (,36) ,75 ,59 (,43) 
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Tabel 2.6 Stabiliteit over de vier metingen (M1t/m M4) weergegeven middels correlaties. 

  M1 M2 M3 M4 

  Attitude 

Attitude M1 -    

 M2 ,55 (267) -   

 M3 ,51 (246) ,69 (259) -  

 M4 ,45 (246) ,59 (259) ,64 (247) - 

  Kennis 

Kennis M1 -    

 M2 ,44 (267) -   

 M3 ,43 (246) ,55 (259) -  

 M4 ,31 (246) ,45 (260) ,60 (247) - 

  Sociale Vaardigheden 

Sociale Vaardigheden M1 -    

 M2 ,60 (268) -   

 M3 ,43 (246) ,65 (259) -  

 M4 ,47 (246) ,50 (259) ,60 (247) - 

Noot. Alle correlaties (Pearson’s r twee-zijdig) waren significant op een alpha-level van .01; N tussen de haakjes per 
correlatie.  

 
2.4.4 Procedure 
De afname van de instrumenten vond plaats in klaslokalen met (waar mogelijk) tafels in 

toetsopstelling. De vragenlijsten werden electronisch aangeboden via een laptop en, in verband met 

dyslexie en mogelijke andere leesproblemen, voorgelezen via een aan de laptop verbonden 

koptelefoon. Voordat de leerlingen begonnen met het invullen van de vragenlijsten werd een 

algemene introductie gegeven. Hierin werd onder andere verteld dat de vragen in verband stonden 

met het Stay in Love+ programma en dat alle antwoorden anoniem zouden blijven. Bovendien werd 

een formulier uitgedeeld waarop toestemming gevraagd werd voor deelname aan het onderzoek. Pas 

als dit formulier ingevuld was, konden leerlingen met het beantwoorden van de lijsten beginnen.  

De onderzoekers tikten per leerling een proefpersoonnummer in de computer, waarna de 

leerling kon starten. Tijdens de afname liepen per klas 2 afnameleiders rond om eventuele vragen te 

beantwoorden. Soms was de docent van de klas ook aanwezig. Na afloop van iedere meting werd 

een cd-bon verloot en was er voor alle leerlingen wat lekkers.  

Tijdens de eerste meting (nulmeting) werden de volgende vragenlijsten afgenomen: 

demografische gegevens, sociale vaardigheden vragenlijst, sociale relaties, zelfcomplexiteit, 

kennisvragenlijst, attitudevragenlijst, IEKA, videovignetten voor het meten van state empathie en een 

sociale wenselijkheidsvragenlijst. Hiervoor werd 120 minuten uitgetrokken. Gemiddeld waren de 

leerlingen 60 minuten bezig.  
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Bij vervolgmetingen werden de volgende vragenlijsten afgenomen: kennisvragenlijst, 

attitudevragenlijst en, indien de leerlingen de lessenserie al gevolgd hadden, een vragenlijst over de 

lessen. Het invullen van deze vragenlijsten duurde ongeveer twintig minuten. Verder was de 

procedure gelijk aan de nulmeting. 

Tijdens alle metingen werden de vragenlijsten at random aangeboden met uitzondering van 

de vragen over demografische gegevens die als eerste werden gesteld en de filmpjes die in de 

nulmeting als laatste werden aangeboden. 

De vier meetmomenten lagen elke keer een maand uit elkaar. De nulmeting vond plaats in 

februari/maart 2009. De eerste meting vond plaats in maart/april 2009. De tweede meting vond plaats 

in mei/juni 2009 en de laatste meting vond plaats in juni/juli 2009.  

 

2.4.5 Analyses effecten Stay in Love+ en ontbrekende gegevens. 
De effecten van Stay in Love+ zijn bekeken met behulp van geaccelereerde groeimodellen (zie voor 

uitleg §2.4.1). Hiervoor is Mplus gebruikt. 

Zoals beschreven in §2.4.2 hebben uiteindelijk 876 jongeren de vragenlijsten tijdens de 

effectmetingen ingevuld. Aangezien de vragenlijsten werden afgenomen op laptops, konden de 

jongeren geen vragen overslaan. Ontbrekende gegevens zijn daarom toe te schrijven aan jongeren 

die niet aanwezig waren op bepaalde meetmomenten. Het aantal jongeren met ontbrekende 

gegevens voor de afhankelijke variabelen; attitude, kennis en sociale vaardigheden, is op meting 1 t/m 

4 respectievelijk n = 105, n = 123, n = 105 en n = 112 (zie voor uitgebreidere beschrijving § 2.4.2). De 

ontbrekende gegevens zijn door het statistische programma, aan de hand van de wel aanwezige 

gegevens, geschat. Daarnaast heeft een aantal jongeren (n = 100) de lessen niet ontvangen (zie 

programma-integriteit). Om de vraag te beantwoorden of Stay in Love+ effect heeft gehad op attitude, 

kennis en sociale vaardigheden zijn alleen de gegevens gebruikt van jongeren die (tenminste een deel 

van) de interventie hebben ontvangen (N = 776).  
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3. Resultaten: Programma-integriteit 
 
Alleen als het programma is uitgevoerd zoals de programma makers dit in de handleiding hebben 

beschreven, mag verwacht worden dat Stay in Love+ in staat is de attitude, kennis en sociale 

vaardigheden van leerlingen m.b.t. partnergeweld te verbeteren. In de paragrafen 3.1 t/m 3.7 wordt 

beschreven in hoeverre de uitvoering van Stay in Love+ overeenkomt met de oorspronkelijke 

doelstellingen en of de kwaliteit van die uitvoering voldoet. Deze zogenaamde programma-integriteit is 

onderzocht aan de hand van de volgende punten (Carroll et al., 2007): 

1. De mate waarin het programma is uitgevoerd volgens de handleiding (programma-integriteit). 

• Training van docenten 

• Lessen en verwerkingsopdrachten 

• Ouderavond 

• Website, poster en visitekaartjes  

2. Elementen die het vasthouden aan de handleiding (programma-integriteit) beïnvloeden 

• De kwaliteit van de overdracht van de lessen. 

• De respons van leerlingen op het programma. 

• De aanwezigheid en kwaliteit van de faciliterende strategieën.  

• De uitvoerbaarheid van het lesprogramma volgens docenten. 

3. De mate waarin onderdelen die essentieel zijn voor de effectiviteit van het programma aan bod zijn 

gekomen (verkorte versie programma-integriteit). 

 

Deze punten zullen in de paragrafen 3.1. t/m 3.3 worden beschreven. In deze paragrafen zal ook 

beschreven worden of het leerjaar invloed heeft op de programma-integriteit. Eventuele gevonden 

verschillen kunnen invloed hebben op de effecten van het programma. Verschillen in programma-

integriteit tussen klassen die in een andere conditie zitten, kunnen invloed hebben op de effect 

analyses. Deze verschillen worden weergegeven in bijlage 15, 16 en 17. Tenslotte geven we in § 3.4 

een samenvatting van de programma-integriteit van het Stay in Love+ programma zoals uitgevoerd in 

deze studie. 

 
3.1 Uitvoering volgens de handleiding. 
Volgens de handleiding bevat het programma de volgende onderdelen: 

(a) De docenten en leerlingbegeleiders moeten vooraf een training volgen. Deze wordt verzorgd door 

de regiocoördinator. 

(b) Na de training worden vier lessen gegeven. Binnen zes weken na afloop van de lessen worden er 

twee verwerkingsopdrachten (poster en fotostrip) gemaakt. 

(c) Er wordt een ouderavond georganiseerd waarop de ouders worden geïnformeerd over (de 

mogelijkheid van) partnergeweld onder leerlingen en de inhoud van het Stay in Love+ programma. De 

leerlingen presenteren de verwerkingsopdrachten op deze avond. 

(d) Om ook de sociale omgeving buiten de school erbij te betrekken is er een website en worden er 

posters en visitekaartjes verspreid in jongerencentra, kerken en moskeeën. Tabel 4 in bijlage 8 en 9 
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geeft per klas aan in hoeverre de verschillende onderdelen van het Stay in Love+ programma 

daadwerkelijk zijn uitgevoerd zoals in de handleiding staat beschreven. Gemiddeld genomen wordt in 

klassen voor 49% (min. 25% - max. 75%) vastgehouden aan de handleiding bij de uitvoering van het 

programma. 

 

3.1.1 Training docenten  
Zoals te zien is in Tabel 4 (bijlage 8 en 9) geven veel docenten met zijn tweeën les (of een docent 

wisselt de lessen af met een andere docent). Van de 63 docenten hebben 54 docenten (86%) de 

training voor het geven van de lessen gevolgd. De meeste ongetrainde docenten gaven samen met 

een getrainde docent les. Slechts in twee van de klassen die les kregen, waren beide docenten 

ongetraind. Het is echter onduidelijk of de ongetrainde docent tijdens de les voorbereiding en de les 

zelf is ondersteund door de getrainde docent. Er zijn geen verschillen tussen leerjaren in het aantal 

klassen dat les krijgt van een ongetrainde leraar. 

In alle gevallen is de training door de regiocoördinator gegeven. Bij 16 van de 42 klassen 

(38%) zit echter veel tijd (drie maanden of meer) tussen de training van de docent en de eerste les. Dit 

kwam voor een deel omdat de lessen oorspronkelijk in februari gepland waren, maar voor het 

onderzoek verschoven moesten worden. Een deel van de docenten heeft de training later in het jaar 

gekregen en een deel heeft de training toch in februari gehad.  

Zoals te zien is in Tabel 4 (bijlage 8 en 9) geven veel docenten met zijn tweeën les (of een 

docent wisselt de lessen af met een andere docent). Van de 63 docenten hebben 54 docenten (86%) 

de training voor het geven van de lessen gevolgd. De meeste ongetrainde docenten gaven samen 

met een getrainde docent les. Slechts in twee van de klassen die les kregen, waren beide docenten 

ongetraind. Het is echter onduidelijk of de ongetrainde docent tijdens de les voorbereiding en de les 

zelf is ondersteund door de getrainde docent. Er zijn geen verschillen tussen leerjaren in het aantal 

klassen dat les krijgt van een ongetrainde leraar. 

In alle gevallen is de training door de regiocoördinator gegeven. Bij 16 van de 42 klassen 

(38%) zit echter veel tijd (drie maanden of meer) tussen de training van de docent en de eerste les. Dit 

kwam voor een deel omdat de lessen oorspronkelijk in februari gepland waren, maar voor het 

onderzoek verschoven moesten worden. Een deel van de docenten heeft de training later in het jaar 

gekregen en een deel heeft de training toch in februari gevolgd.  

 

3.1.2 Lessen en verwerkingsopdrachten 
Volgens de handleiding moeten de leerlingen vier lessen ontvangen waarin alle onderwerpen aan bod 

komen. Voor de frequentie van de lessen is vooraf geen duidelijke richtlijn opgesteld. Met de scholen 

is afgesproken dat zij één les per week of vier lessen in één week geven. Een les mocht volgens de 

handleiding een lesuur (gemiddeld 50 minuten) duren. Aan het einde van de vier lessen moeten de 

leerlingen twee verwerkingsopdrachten maken.  

Niet alle klassen in dit onderzoek hebben het volledige aantal lessen gehad. Tabel 4 (bijlage 

8 en 9) laat zien dat 36 van de 47 klassen (77%) vier lessen heeft gekregen. 11 (23%) klassen 

hebben niet het volledige lesprogramma van vier lessen gehad en vijf van deze klassen (10%) heeft 
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geen enkele les gehad. Hiervoor zijn verschillende redenen opgegeven door docenten: 1) de 

docenten waren ziek of voelden zich door familieomstandigheden niet in staat de lessen te geven en 

er waren geen vervangers aanwezig, 2) het lesprogramma was zo vol dat de Stay in Love+ lessen 

niet gegeven konden worden en 3) een aantal docenten kreeg tijdens de eerste lessen zoveel 

weerstand van leerlingen dat zij hebben besloten de Stay in Love+ lessen niet volledig uit te voeren. 

Het aantal klassen dat niet alle lessen heeft gehad was gelijk verdeeld over de leerjaren. 

In een deel van de klassen zijn één of twee lessen geobserveerd. Daarbij is ook vastgesteld 

in hoeverre docenten aan de inhoud van de les, zoals in de handleiding wordt beschreven, 

toekwamen. Tabel 4 in bijlage 8 en 9 laat zien dat geen van de docenten in staat is gebleken alle 

onderwerpen van het Stay in Love+ programma in de les te behandelen. Gemiddeld sloot de 

behandelde lesstof redelijk aan bij de beschrijving in de handleiding. Er is geen significant verschil 

tussen leerjaren 1, 2 en 3 in de mate waarin docenten erin slagen de inhoud van de lessen volgens 

de handleiding te behandelen.  

Wat betreft de frequentie waarmee de lessen gegeven zijn hebben 23 (55%) van de 42 

klassen die de lessen hebben gehad, de lessen volgens de afgesproken frequentie gevolgd (Tabel 5, 

Bijlage 10 en 11). De overige 19 klassen (45%) krijgen de lessen met een andere frequentie. Er zijn 

bijvoorbeeld klassen die een blokuur les krijgen, maar er zijn ook klassen waar meer dan één week 

tussen sommige lessen zit. Dit in verband met vakanties of andere lesactiviteiten waardoor de Stay in 

Love+ les verschoven werd. Er zijn geen verschillen in lesfrequentie tussen leerjaren. 

De meeste klassen (81%) krijgen een les in een lesuur. Op één school duurde een lesuur 10 

minuten langer dan de voorgeschreven 50 minuten. Acht klassen (19%) krijgen een les niet in één 

lesuur, maar in twee keer een half uur. Dit betreft de lessen op één van de acht scholen en dit was 

vooraf zo afgesproken met de regiocoördinator.  

Na de lessenserie hebben 12 van de 42 klassen, die les hebben gehad (29%), de eerste 

verwerkingsopdracht gemaakt. Vier van de 42 klassen (10%) hebben beide opdrachten gemaakt. Het 

betrof hier alleen eerste en tweede klassen. 

 

3.1.3 Ouderavond  
Op drie van de acht scholen is een ouderavond georganiseerd. Op één school waren slechts vier 

ouders aanwezig. Op een andere school werd een deel van de reguliere ouderavond besteed aan het 

Stay in Love+ programma en waren er rond de 60 ouders. Van de ouderavond op de derde school is 

het aantal aanwezige ouders onbekend. Er is door scholen geen informatie verstrekt over de 

informatie die ouders ontvingen en of de leerlingen de verwerkingsopdrachten hebben gepresenteerd 

op de ouderavond. Het gaat hierbij vooral om scholen met tweede en eerste klassen. Scholen die met 

derde klassen deelnamen aan het onderzoek, hebben geen ouderavond georganiseerd.  

 

3.1.4 Website, posters en visitekaartjes 
Op en buiten de scholen zijn een website, posters en visitekaartjes met informatie over Stay in Love+ 

verspreid. In Tabel 3.1 is te zien dat slechts 78 (10%) van de leerlingen de website heeft gezien. 39 
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leerlingen (5%) hebben ook de relatietest gedaan. Een groter deel van de leerlingen (28%) heeft het 

visitekaartje gezien en de poster heeft de meeste leerlingen (66%) bereikt. 

 

Tabel 3.1 Aantal leerlingen dat de website, de poster en het visitekaartje hebben gezien 

 Website % Poster % Visitekaartje % 

Ja 78 10 512 66 216 28 

Nee 701 90 267 34 563 72 

Totaal 779 100 779 100 779 100 

 

Uitgesplitst naar leerjaar valt op dat de percentages van de leerlingen die het visitekaartje of de poster 

hebben gezien ongeveer gelijk zijn voor de drie leerjaren (Tabel 3.2). De website is door leerlingen uit 

het derde leerjaar minder vaak gezien dan door leerlingen uit de andere leerjaren. 

 

Tabel 3.2 Percentage leerlingen per leerjaar dat de website, de poster en het visitekaartje 

hebben gezien. 

Leerjaar N Website % Poster % Visitekaartje % 

1 308 42 14 233 76 83 27 

2 322 31 10 199 62 87 27 

3 149 5 3 90 60 46 31 

 

Van de 512 leerlingen die de poster hebben gezien vonden 342 de poster leuk (Tabel 7, bijlage 13). 

De website werd door 60 van de 78 leerlingen (77%) leuk gevonden (Tabel 8, bijlage 13). De website 

is het medium waar leerlingen de meeste informatie kunnen verkrijgen. Aan de leerlingen is gevraagd 

via welke informatiebron zij van de website afwisten en of de informatie die erop stond nieuw voor hen 

was. Tabel 3.3 laat zien dat meeste leerlingen de website bezochten, nadat zij ervan gehoord hadden 

in de les op school of via de andere informatieverstrekkers van Stay in Love+, zoals het visitekaartje 

en de poster. 

 

Tabel 3.3 Informatiebronnen waardoor leerlingen van de Stay in Love+ website afwisten. 
Totaal waren er 78 leerlingen die de website gezien hebben. 

 N % 

Via poster/visitekaartje/relatietest/folder 40 51 

Via les op school 48 62 

Via een link op een andere site 1 1 

Via krant/tijdschrift 1 1 

Door een tip van vriend(in) 3 4 

Anders 9 12 
 Noot: Er waren meerdere antwoorden mogelijk. De percentages tellen niet op tot 100% 
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Hoewel de leerlingen de website met gemiddeld een 7,01 (SD = 1,86) beoordeelden, gaf slechts een 

klein deel aan dat zij nieuwe informatie op de website konden vinden (Tabel 3.4).  

 

Tabel 3.4 Kon je nieuwe informatie op de website vinden? 

 N % 

Heel erg mee eens 3 4 

Mee eens 2 3 

Neutraal 22 28 

Mee oneens 41 52 

Heel erg mee oneens 10 13 

Totaal 78 100 

 

59 van de 78 leerlingen (76%) die de site hebben gezien, gaven aan misschien nog vaker op de 

website te gaan kijken.  

 
Samengevat is Stay in Love+ in geen van de klassen volledig volgens de handleiding uitgevoerd. 

Hoewel het merendeel van de docenten de training heeft gevolgd, heeft ook een aantal ongetrainde 

docenten les gegeven. Het merendeel van de klassen heeft het in de handleiding beschreven aantal 

van vier lessen gehad. In geen van de klassen is echter de lesstof volledig aan bod gekomen en 

slechts weinig klassen hebben de verwerkingsopdrachten uitgevoerd. In de meeste klassen duurden 

de lessen het gehele lesuur, zoals in de handleiding is aangegeven. Slechts de helft van de klassen 

heeft de lessen in de afgesproken frequentie van 1 les per week of vier lessen in één week gehad. Op 

veel scholen is geen ouderavond georganiseerd en als dat gebeurde, zijn weinig ouders bereikt. Ook 

het bereiken van de leerlingen buiten de school is slecht gelukt. Hoewel de visitekaartjes en poster 

respectievelijk een kwart tot twee derde van de leerlingen hebben bereikt, heeft de website, het 

medium dat de meeste informatie bevatte, slechts 10% van de leerlingen weten te bereiken.  

  Als naar leerjaar wordt gekeken, zijn vooral lessen in het derde leerjaar minder goed volgens 

de handleiding uitgevoerd. In geen van de derde klassen zijn de verwerkingsopdrachten uitgevoerd. 

Daarnaast is op de scholen die de lessen aan derde klassen gaven geen ouderavond georganiseerd. 

Als laatste hebben leerlingen uit het derde leerjaar de website minder vaak gezien dan leerlingen uit 

de eerste twee leerjaren.  

 
3.2 Elementen die de uitvoering volgens de handleiding beïnvloeden 
 
3.2.1 Kwaliteit overdracht Stay in Love+ lessen  
Over het algemeen genomen heeft een interventie meer effect naarmate de kwaliteit van de 

overdracht beter is. In het geval van Stay In Love+ is het ook van belang dat de sfeer in de klas veilig 

is. Relaties en partnergeweld zijn een gevoelig onderwerp en het lesprogramma is gebaseerd op 
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rollenspellen en discussies waarbij het van belang is dat leerlingen veilig hun mening durven geven. In 

de handleiding worden per les een aantal duidelijke aanwijzingen gegeven voor de docent om de 

sfeer in de klas veilig te houden. Daarnaast worden in de eerste les afspraken gemaakt met leerlingen 

over privacy en respect voor elkaars mening.  

De kwaliteit van de overdracht van de Stay in Love+ lessen is vastgesteld met behulp van 

observaties door de onderzoekers. Tijdens de lessen werd de mate van structuur van de les (volgen 

van de agenda e.d., zie §2.6.1) en de lescompetentie van de docent geobserveerd. Voor beide maten 

geldt dat zij redelijk tot goed moeten zijn om een goede kwaliteit van overdracht te waarborgen. 

Daarnaast is geobserveerd hoe goed de docent in staat was een veilige sfeer in de les te creëren. 

Aangezien dit essentieel is om de Stay in Love+ lessen goed uit te voeren moet de score hierop de 

waarde 3 (‘goed’) zo dicht mogelijk benaderen. 

 
Observaties: Structuur 

De gemiddelde score van M = 2,39; SD = 0,35 (op een schaal van 1 = onvoldoende tot 3 = goed) in 

de gehele steekproef geeft aan dat de docenten over het algemeen goed in staat waren de 

verschillende lessen te structureren. Dit verschilt niet significant tussen de verschillende leerjaren 

(Tabel 3.5).  

 
Tabel 3.5 Overzicht van structuur van Stay in Love+ lessen per leerjaar gebaseerd op 

lesobservaties. Scores liggen op een schaal van 1-3.  

(1-1.67 = onvoldoende, 1.68-2.33 = redelijk, 2.34 - 3= goed). 

 Structuur 

Leerjaar N M SD 

1  12 2.52 0.34 

2 9 2.29 0.34 

3 10 2.33 0.36 

  
 
Observaties: Lescompetentie 

De gemiddelde score van M = 2,50; SD = 0,39 (op een schaal van 1 = onvoldoende tot 3 = goed) 

geeft aan dat de onderwijsvaardigheden van docenten over het algemeen goed waren. Uit tabel 3.6 

blijkt dat de kwaliteit van de onderwijsvaardigheden van docenten in het eerste leerjaar significant 

hoger is dan onderwijsvaardigheden van docenten in het tweede en derde leerjaar.  
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Tabel 3.6 Geobserveerde kwaliteit van overdracht van Stay in Love+ lessen per leerjaar. 

Scores liggen op een schaal van 1-3.  

(1-1,67 = onvoldoende, 1,68-2,33 = redelijk, 2,34 - 3= goed). 

Lescompetentie 

Leerjaar N M SD 

1  12 2,72a 0,35 

2 9 2,40 0,33 

3 10 2,35a 0,44 
 a Verschil op LSD posthoc toets p<0,05 

 

Observaties: Creëren van een veilige sfeer 

Het creëren van een veilige sfeer is in lessen over partnergeweld essentieel. De gemiddelde score 

van M = 2,22; SD = 0,31 (op een schaal van 1 = onvoldoende tot 3 = goed) geeft aan dat de 

docenten redelijk, maar niet goed in staat zijn een veilige en opbouwende leeromgeving te creëren 

door het geven van steun. Dit geldt voor alle leerjaren (Tabel 3.7). 

 

Tabel 3.7 Geobserveerde kwaliteit van overdracht van Stay in Love+ lessen per leerjaar. 

Scores liggen op een schaal van 1-3.  

(1-1,67 = onvoldoende, 1,68-2,33 = redelijk, 2,34 - 3= goed). 

Creëren van een veilige sfeer 

Leerjaar N M SD 

1  12 2,24 0,30 

2 9 2,29 0,27 

3 10 2,13 0,36 

  
 

Kwaliteit van overdracht volgens docent 

Naast lesobservaties is het oordeel van de docenten gevraagd over de kwaliteit van hun eigen 

overdracht. In een grote meerderheid van de lessen hadden de docenten het gevoel dat ze de 

leerlingen actief bij de lesstof betrokken hadden (70%), wisten de docenten de gesprekken in de les 

steeds terug te brengen naar het onderwerp van de les (82%) en waren de docenten tevreden over de 

balans die zij aanbrachten tussen actieve en verbale lesgedeeltes in de Stay in Love+ lessen (60%). 

Tien docenten (40%) gaven aan redelijk vaak disciplinerend te hebben moeten optreden, acht (28%) 

dat zij tijdens de lessen vaak disciplinerend moesten optreden en zeven (28%) dat zij niet vaak 

disciplinerend zijn geweest. 

 

Samengevat zijn docenten in de geobserveerde lessen redelijk tot goed in staat de Stay in Love+ 

lessen te structureren. Dit geldt voor alle leerjaren. Ook de geobserveerde onderwijsvaardigheden 

van docenten waren over het algemeen redelijk tot goed. De docenten in leerjaar 1 gaven beter les 
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dan docenten in leerjaren 2 en 3. De geobserveerde docenten waren redelijk in staat een veilige sfeer 

te creëren. Dit gold voor docenten in alle leerjaren. Daarnaast gaven meer dan de helft van de 

ondervraagde docenten zelf aan dat zij redelijk vaak tot vaak disciplinerend moesten optreden tijdens 

de lessen.  

 

3.2.2 Betrokkenheid van de leerlingen 
Hoe meer de leerlingen betrokken zijn bij de Stay in Love+ lessen, hoe meer profijt zij van de lessen 

zullen hebben. De betrokkenheid van de leerlingen is onderzocht via observaties tijdens de lessen en 

vragenlijsten voor docenten en vragenlijsten voor leerlingen. 

 

Betrokkenheid leerlingen volgens lesobservaties 

Allereerst is onderzocht met lesobservaties hoe betrokken de leerlingen waren bij de lessen. 

Betrokkenheid werd gescoord op een schaal van 1-3 waarin 1 = slecht, 2 = redelijk en 3 = goed. 

Betrokkenheid van leerlingen moet minstens redelijk tot goed zijn. De observaties laten zien dat de 

leerlingen in de verschillende klassen redelijk betrokken waren bij de lessen: M = 2,09; SD = 0,42. 

Leerlingen uit leerjaar 1 waren meer betrokken bij de lessen dan leerlingen in leerjaar 2 en 3 (Tabel 9 

in bijlage 14).  
 

Betrokkenheid leerlingen volgens docenten 

Ook docenten is gevraagd naar hun mening over de betrokkenheid van hun leerlingen bij de Stay in 

Love+ lessen. Hiervoor werd op een 3 puntschaal (1 = slecht, 2 = redelijk en 3 = goed) gevraagd naar 

o.a. de luisterhouding en actieve betrokkenheid van leerlingen (Zie §2.1.8). Hoe hoger docenten 

scoorden, hoe beter ze vonden dat leerlingen bij de les betrokken waren. De gemiddelde score is 2,18 

(SD = 0,46) wat aangeeft dat docenten de leerlingen redelijk betrokken vonden bij de lessen. Geen 

van de docenten heeft het idee dat de leerlingen de lessen in hun klas erg leuk vonden. Achttien 

(72%) docenten schatten in dat de leerlingen de lessen “gemiddeld leuk” vonden en zeven (28%) 

docenten denken dat hun leerlingen de lessen “niet zo leuk” vonden. 

 

Betrokkenheid leerlingen volgens leerlingen zelf 

Naast de lesobservaties en het oordeel van de docenten is ook naar de mening van de leerling 

gevraagd. Vinden ze de lessen leuk, zijn de lessen makkelijk, vinden leerlingen dat ze er wat van 

leren en durven ze hun mening te geven? Het gaat hier om 707 leerlingen die aan de lessen hebben 

deelgenomen. Daarbij is een aantal leerlingen, die onzin of niets heeft ingevuld bij ‘anders namelijk’, 

buiten beschouwing gelaten.  

Tabel 3.8 laat zien dat de meeste leerlingen neutraal tegenover de lessen stonden. Een kwart 

vond de lessen niet leuk. Hoe lager de klas, hoe grotere het deel van de leerlingen dat de lessen leuk 

vond (Tabel 10 in bijlage 14).  
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Tabel 3.8 Antwoorden op de vraag ‘Wat vond je van de les?’ 

 N % 

Leuk 161 23 

Neutraal 377 23 

Niet leuk 161 54 

Totaal 699 100 

 
 

Tabel 3.9 laat zien dat de meeste leerlingen de lessen makkelijk vonden. 37% gaf aan de les 

soms makkelijk en soms moeilijk te vinden. In leerjaar 1 vonden meer leerlingen de lessen moeilijker 

dan in leerjaar 2 of 3 (Tabel 10 in bijlage 14).  

 

Tabel 3.9 Antwoorden op de vraag ‘Vond je de inhoud van de les makkelijk?’ 

 N % 

Makkelijk 395 61 

Soms makkelijk, soms moeilijk 236 37 

Moeilijk 13 2 

Totaal 644 100 

 

In Tabel 3.10 is te zien dat de meeste leerlingen aangeven wel iets van de lessen te leren, 

maar ook wel veel te weten. Een kwart zegt niet van de lessen geleerd te hebben. Hoe lager het 

leerjaar, hoe meer leerlingen aangaven van de lessen te leren (Tabel 11 in bijlage 14).  

 

Tabel 3.10  

Antwoorden op de vraag ‘Hoeveel heb je geleerd van de lessen?’ 

 N % 

Veel 85 13 

Iets, maar wist ook al veel 422 66 

Niets 129 20 

Totaal 636 100 

 

In de lessen worden veel discussies gevoerd en het is dus belangrijk te weten of de leerlingen 

over het onderwerp durven te praten. Het blijkt dat de meeste leerlingen niet veel durfden te zeggen 

(Tabel 3.11) uit angst om uit gelachen te worden of omdat het dan doorverteld kon worden aan 

onbekenden. Een klein deel van de leerlingen gaven aan alles te durven zeggen. Hoe lager het 

leerjaar, hoe meer leerlingen aangaven alles in de lessen te durven zeggen (Tabel 11 in bijlage 14).  
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Tabel 3.11 Antwoorden op de vraag ‘Hoeveel durfde je te zeggen tijdens de lessen?’ 

 N % 

Niet veel  409 61 

Soms veel, soms niet veel 133 20 

Alles 125 19 

Totaal 667 100 

 

Samengevat waren de leerlingen volgens de observaties en docenten redelijk betrokken bij de lessen, 

maar vonden ze de lessen niet heel erg leuk. Dit laatste werd door de leerlingen zelf bevestigd, met 

name de derde klassers. Volgens de observaties waren de leerlingen in leerjaar 1 meer betrokken bij 

de les dan de leerlingen in de andere leerjaren. Als naar het oordeel van de leerlingen over de les 

werd gekeken, bleek dat de helft van de leerlingen de lessen makkelijk vond, de andere helft de 

lessen soms makkelijk soms moeilijk of moeilijk vond. Leerlingen uit het eerste leerjaar vonden de 

lessen moeilijker dan leerlingen uit leerjaar 2 en 3. Het merendeel van de leerlingen gaf aan veel 

geleerd te hebben, maar ook al veel te weten. Een kwart gaf aan niets geleerd te hebben. Leerlingen 

uit leerjaar 2 gaven aan minder vaak aan veel geleerd te hebben dan leerlingen uit leerjaar 1 en 3. Het 

merendeel van de leerlingen geeft aan niets te durven zeggen uit angst uitgelachen te worden of 

omdat onbekenden het later zouden horen. Hoe lager het leerjaar, hoe meer leerlingen durfde te 

zeggen.  

 
3.2.3 Faciliterende strategieën  
Om ervoor te zorgen dat de verschillende onderdelen van het Stay in Love+ programma op dezelfde 

gewenste manier werden uitgevoerd, kregen de docenten een training door de regiocoördinator en is 

er een handleiding. De docenten is gevraagd hier een oordeel over te geven. Daarnaast is hen 

gevraagd of zij extra begeleiding nodig achtten. 

In Tabel 3.12 is te zien dat de meeste docenten de handleiding goed vonden. Zij gaven ook 

aan dat deze nauwkeurig en gedetailleerd was. Het deel van de docenten dat de handleiding matig 

vond, gaf aan dat er wel voldoende informatie in stond om de lessen te geven. Twee docenten vonden 

de handleiding vaag met veel onduidelijkheden. Eén docent geeft aan de handleiding niet 

overzichtelijk te vinden (liever alles op A4-formaat), de lesomschrijvingen vonden deze docenten wel 

goed.  

Tabel 3.12 Antwoorden op de vraag ‘Hoe vond u de handleiding?’ 

 N % 

Goed 13 52 

Matig 9 36 

Slecht 3 12 

Totaal 25 100 
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Tabel 3.13 Laat zien dat het merendeel van de docenten de training ter voorbereiding op de 

Stay in Love+ lessen belangrijk vond om de lessen te kunnen uitvoeren. Volgens de docenten die de 

training niet belangrijk vonden droeg de training niet bij aan de manier waarop zij de lessen 

voorbereidden en/of uitvoerden.  

 

Tabel 3.13 Antwoorden op de vraag ‘Wat vond u van de training?’ 

 N % 

Belangrijk 16 64 

Niet belangrijk 7 28 

Geen training gehad 2 8 

Totaal 25 100 

 

Over de duur van de training waren 12 van de 25 docenten (48%) tevreden. Twee (8%) 

vonden de duur van de training te kort. Twee andere docenten (8%) vonden dat er te veel tijd werd 

besteed aan klassikale uitleg en te weinig aandacht werd besteed aan handreikingen voor de praktijk. 

Eén docent (4%) vond de duur van de training redelijk lang en zes docenten (24%) vonden de training 

overbodig. 

De meeste docenten geven aan dat voor het hen niet veel heeft uitgemaakt of ze 

tips/feedback hebben gekregen (Tabel 3.14). Toch had een kwart van de docenten het prettig 

gevonden om tips en/of  feedback te ontvangen over het lesprogramma.  

 

Tabel 3.14 Antwoorden op de vraag ‘Had u feedback op de lessen willen ontvangen?’ 

 N % 

Ja 7 28 

Maakt niet uit 13 52 

Geen mening 5 20 

Totaal 25 100 

 

Samengevat vond het merendeel van de docenten de handleiding voldoende duidelijk om de lessen te 

kunnen geven. Ook de training werd door tweederde van de docenten gezien als erg belangrijk voor 

het kunnen voorbereiden en uitvoeren van de lessen. Een kwart van de docenten had tijdens of na de 

lessen graag nog extra feedback of tips ontvangen. Een groter deel (de helft) van de docenten gaf aan 

hier geen behoefte aan te hebben. De meerderheid van de docenten zou eventuele feedback graag 

direct na de les ontvangen (sommigen na een les waar ze moeite mee hadden, anderen na elke les).  
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3.2.4 Uitvoerbaarheid van het programma  
De uitvoerbaarheid van het programma heeft vooral betrekking op het gemak waarmee het 

programma kan worden uitgevoerd. Hoe makkelijker het programma is uit te voeren, hoe makkelijker 

is vast te houden aan de handleiding en hoe groter het effect van de interventie zal zijn. De docenten 

is gevraagd of zij de lessen goed konden voorbereiden en uitvoeren.  

In Tabel 3.16 is te zien dat het merendeel van de docenten het leuk vindt om de lessen voor 

te bereiden. Zij geven echter aan dat de voorbereiding van het lessenprogramma van Stay in Love+ 

wel veel tijd kostte. Dit was ook het commentaar van leerkrachten die de lessen niet leuk vonden. Zij 

gaven o.a. aan dat het voorbereiden veel kopieertijd kostte en dat er veel creativiteit en inventiviteit 

nodig was om de lessen haalbaar en leuk te maken. 

 De uitvoering van de lessen werd eveneens door de meeste docenten als leuk ervaren, maar 

ook hier gaven docenten aan dat de lesstof erg veel tijd kostte. De docenten die het niet leuk vonden 

om het lesprogramma uit te voeren, gaven aan dat het een gevoelig onderwerp is, leerlingen weinig 

interesse hebben en er te weinig tijd is alles uit te voeren. 

 

Tabel 3.16 Mening van docenten over voorbereiding en uitvoering van de lessen 

Voorbereiding  Uitvoering 
 

N %  N % 

Erg leuk 6 24  6 24 

Leuk 14 56  10 40 

Niet leuk 5 20  9 36 

Totaal 25 100  25 100 

  

Samengevat vind het merendeel van de docenten de lessen leuk om voor te bereiden en uit te 

voeren. Wat betreft het gemak waarmee het programma is uit te voeren, geven veel docenten aan dat 

de voorbereiding en uitvoering van de lessen erg veel tijd kost. Dit is ook een van de redenen waarom 

de overige docenten de lessen niet leuk vinden om voor te bereiden of uit te voeren.  

 

3.3 Essentiële onderdelen van Stay in Love+ 
Het rapport van de universiteit Maastricht (Kok & Schaalma, 2008) noemt een aantal componenten die 

essentieel zijn, wil het programma Stay in Love+ effectief zijn. Voor Stay in Love+ is het van groot 

belang dat (a) de leerlingen tussen de 12-15 jaar vier lessen volgen waarin de inhoud van het Stay in 

Love+ lesprogramma volledig wordt behandeld, (b) ouders van deze leerlingen bij het programma 

worden betrokken door middel van een ouderavond en (c) de docenten en leerlingbegeleiders worden 

getraind. In de huidige studie zijn leerlingen van de eerste drie leerjaren in de leeftijd 12-17 jaar van 

het VMBO onderwijs bereikt. De rest van de punten (aantal lessen, inhoud, ouderavond en training 

van docenten) is al besproken in eerdere paragrafen.  
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Samengevat is het lesprogramma (a) uitgevoerd in de leerjaren 1, 2 en 3 van VMBO scholen en heeft 

de doelgroep van 12-15 jarigen in dat opzicht bereikt. (b)  zoals aangeven in §3.1.1 heeft 23% van de 

klassen niet alle lessen gevolgd en is in geen van de klassen de volledige lesstof aan bod gekomen. 

(c) zoals in §3.1.1 is beschreven hebben weinig scholen een ouderavond georganiseerd en was de 

opkomst vaak mager. (d) in §3.1.1 is besproken dat het merendeel van de docenten is getraind. Uit 

§3.1.6 blijkt dat docenten de training en handleiding nuttig vonden om de lessen te volgen. Een klein 

deel had tijdens de lessenserie graag extra feedback of tips gehad. Gemiddeld genomen werd voor 

56% (min. 25%-max. 75%) aan de essentiële onderdelen van het programma voldaan. 

 

3.4 Samenvatting programma-integriteit  
Samengevat is Stay in love+ in geen van de klassen uitgevoerd zoals in de handleiding wordt 

beschreven: a) Het merendeel, maar niet alle, docenten is getraind; b) Niet alle klassen hebben de 

lessen gevolgd, geen enkele klas heeft de volledige lesstof van de lessen ontvangen en in veel 

klassen was er geen constante frequentie waarin de lessen werden aangeboden; c) Slechts drie 

scholen hebben de ouderavond gegeven; d) Slechts 10% van de leerlingen is in aanraking gekomen 

met de website. Een groter deel van de leerlingen heeft het visitekaartje en de poster gezien. Vooral in 

het derde leerjaar werd minder goed aan de handleiding vastgehouden. 

 Wat betreft de elementen die de programma-integriteit kunnen versterken of verminderen is 

vastgesteld dat a) de kwaliteit van de overdracht, gemeten als geobseveerde structuur van de les, 

lescompetentie van de docent en het creëren van een veilige sfeer, redelijk tot goed was; b) het 

merendeel van de leerlingen niets durfde te zeggen tijdens de lessen uit angst uitgelachen te worden; 

c) de faciliterende strategieën (training en handleiding) door het merendeel van de docenten als goed 

werd gezien; en d) het merendeel van de docenten de uitvoerbaarheid van het programma goed vond, 

maar wel aangaven dat de lessen en voorbereiding erg veel tijd kostten. Leerjaar had met name 

invloed op lescompetentie en de mate waarin de leerlingen iets durfden te zeggen tijdens de les. In 

het eerste leerjaar durfden leerlingen meer te zeggen en was de lescompetentie van docenten hoger. 

 Van de essentiële elementen (12-15 jarige VMBO-ers, training docenten, behandeling inhoud 

vier lessen en ouderavond) van het programma zijn de laatste twee niet uitgevoerd zoals in de 

handleiding staat beschreven.  

 

De mate waarin wel aan de handleiding is vastgehouden is meegenomen in de analyses waarin het 

effect van Stay in Love+ op attitude, kennis en sociale vaardigheden is onderzocht. Mogelijk hebben 

leerlingen in klassen, waarin beter aan de handleiding is vastgehouden, meer effect van het 

programma Stay in Love+. Daarnaast is ook de kwaliteit van de uitvoering van de lessen 

meegenomen in de analyses naar de effecten van Stay in Love+. De resultaten worden gepresenteerd  

in §4.2.3. 
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4. Resultaten: Effecten van Stay in Love+ 
 

4.1 Beschrijving van de data 
Het effect van het Stay in Love+ programma bij de leerlingen is onderzocht op (a) attitude ten opzichte 

van partnergeweld, (b) kennis over partnergeweld en (c) sociale vaardigheden voor het oplossen van 

problematische situaties in partner relaties. Daarnaast is onderzocht in hoeverre de moderatoren 

geslacht, etniciteit, leeftijd, empathisch vermogen, morele ontwikkeling, programma-integriteit en 

kwaliteit van lesoverdracht invloed uitoefenen op de mate van verandering in de afhankelijke 

variabelen in de periode voor en na de uitvoering van het Stay in Love+ programma. Eerst worden de 

veranderingen op attitude, kennis en sociale vaardigheden beschreven. In §4.3, wordt de toetsing van 

de data beschreven. 

 

4.1.1 Attitude, kennis, sociale vaardigheden:beschrijving  
In figuren 4.1 t/m 4.3 is het waargenomen verloop van attitude, kennis en sociale 

vaardigheden van jongeren m.b.t. partnergeweld weergeven. In alle condities hebben de leerlingen 

tussen T3 en T4 (zie ook Tabel 2.3) het Stay in Love+ programma gevolgd. Er werd verwacht dat 

scores op attitude, kennis en sociale vaardigheden van leerlingen m.b.t. partnergeweld vanaf T4 

hoger zou liggen. Er werd ook verwacht dat leerlingen tussen T1 en T3 geen verandering in attitude, 

kennis en sociale vaardigheden zouden laten zien. Dit laatste lijkt (in de uitvergroting) niet het geval te 

zijn. De drie figuren vertonen verder nog een aantal opvallende overeenkomsten. 

In conditie één en twee laten de jongeren direct na Stay in Love+, zoals verwacht, een stijging 

zien, maar in conditie drie laten de jongeren onverwacht een daling zien na Stay in Love+. 

Onverwacht is ook, zoals al gezegd, dat de jongeren in conditie twee en drie al voor de interventie een 

verandering in attitude, kennis en sociale vaardigheden laten zien, die dus niet veroorzaakt kan zijn 

door de interventie. 

 
Figuur 4.1 Geobserveerde gemiddelden per conditie voor attitude t.o.v. partnergeweld. De verticale lijn 

tussen T3/T4 representeert tijdpunt van interventie. Hogere scores representeren een negatievere 

attitude t.o.v. partnergeweld. De rechter figuur is slechts een uitvergroting van de linker figuur. 
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Figuur 4.2 Geobserveerde gemiddelden per conditie voor kennis over o.a. relaties. De verticale lijn 

tussen T3/T4 representeert tijdpunt van interventie. Hogere scores representeren meer kennis over 

o.a. relaties en partnergeweld. De rechter figuur is slechts een uitvergroting van de linker figuur. 

 

 
Figuur 4.3 Geobserveerde gemiddelden per conditie voor sociale vaardigheden. De verticale lijn 

tussen T3/T4 representeert tijdpunt van interventie. Hogere scores representeren meer sociale 

vaardigheden. De rechter figuur is slechts een uitvergroting van de linker figuur. 

 

Als we het tijdstip van de interventie buiten beschouwing laten en dan naar het verloop van de 

trajecten voor score op vragenlijst voor attitude, kennis en sociale vaardigheden kijken, dan zien we 

dat in de verschillende figuren de leerlingen in alle drie condities eerst een stijging laten zien, waarna 

deze weer daalt. Dit effect lijkt onafhankelijk van de interventie te bestaan en een mogelijk interventie 

effect zou hierdoor overschaduwd kunnen zijn.  

Ook valt op dat er voor elke variabele verschillen zijn tussen de condities in gemiddeld niveau. 

Dit zullen we verderop in verband brengen met verschillen tussen de condities op de moderator 

variabelen. 

 

Samenvattend is er in bovenstaande figuren geen duidelijk consistent effect van de interventie op 

attitude, kennis of sociale vaardigheden waarneembaar. Echter, in de grafieken worden 

groepsgemiddelden aangegeven en deze gemiddelden geven niet noodzakelijkerwijs een goed beeld 
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van de individuele trajecten. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat positieve effecten van de interventie bij 

sommige jongeren door negatieve effecten van de interventie bij andere jongeren in het gemiddelde 

niet zichtbaar zijn. Daarom zullen we verderop (zie 4.2) onderzoeken of individuele verschillen in 

reactie op het programma effecten maskeren (zie analyse en design in de methode sectie, H 2). 

 

4.2 Toetsende analyses 
In de voorgaande paragrafen werd een beschrijving van de data gegeven. Hoewel de grafieken geen 

duidelijke, consistente, aan de interventie toe te schrijven effecten lieten zien, kunnen er toch effecten 

van de interventie zijn geweest die wat meer verborgen waren en die niet meteen in het gemiddelde 

zichtbaar waren. In deze paragraaf zal gebruik gemaakt worden van latente groeimodellen om de 

verwachte effecten van de interventie te toetsen op een manier die rekening houdt met individuele 

verschillen tussen de jongeren.  

 
4.2.1 Interventiemodel  
In de voorgaande paragrafen is opgemerkt dat attitude, kennis en sociale vaardigheden van leerlingen 

m.b.t. partnergeweld eerst toenemen en dan weer afnemen, ongeacht het moment van de interventie. 

Het kan zijn dat dit het enige effect is. In dat geval heeft het Stay in Love+ programma niet het 

bedoelde effect gehad. Het kan echter ook zijn naast dit effect ook het Stay in Love+ programma 

invloed heeft op de attitude, kennis en sociale vaardigheden van leerlingen. Om dit te toetsen zijn 

zogenaamde groeimodellen gemaakt per variabele.  

In dit interventiemodel wordt ervan uitgegaan dat Stay In Love+ een bescheiden (niet direct 

zichtbaar in de eerder gerapporteerde gemiddelden) effect heeft. Het model gaat ervan uit dat, nadat 

leerlingen het Stay in Love+ programma gevolgd hebben, er een extra toename is in hun scores op 

attitude, kennis en sociale vaardigheden (doorgetrokken lijn t.o.v. stippellijn). In de maanden daarna 

kan deze extra verandering versterkt worden of weer afnemen. Daarnaast wordt in dit model 

meegenomen dat de moderatoren sekse, leeftijd, etniciteit, moreel redeneren, empathisch vermogen, 

kwaliteit van lesoverdracht en programma-integriteit invloed hebben op de mate en verandering van 

attitude, kennis en sociale vaardigheden van de leerlingen na Stay in Love+. Dezelfde moderatoren 

kunnen wellicht ook verschillen tussen de condities verklaren. Meer details over de modellen en de 

analyse procedure worden weergegeven in bijlage 18 en 19. Parameters van het interventiemodel 

worden weergegeven in bijlage 21. 

Aan de hand van bovenstaande voorwaarden schat het model de best passende lijn door de 

geobserveerde scores. Als deze lijn dicht bij de geobserveerde waarden ligt, beschrijft het model de 

data goed. Op basis van een goed passend model kan het geschatte directe en uitgestelde interventie 

effect worden berekend en de invloed van de moderatoren hierop. In de volgende paragraaf wordt 

beschreven of het interventie model de data voor attitude, kennis en sociale vaardigheden van 

leerlingen m.b.t. partnergeweld goed beschrijft. Als dit zo is, heeft het Stay in Love+ programma toch 

effect. In §4.2.3 wordt beschreven op welke manier de moderatoren in dit model; individuele 

kindkenmerken, programma-integriteit en kwaliteit van overdracht van lesstof invloed hebben op een 

mogelijk effect van Stay in Love+.  
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4.2.2 Effect van Stay in Love+ op attitude, kennis en sociale vaardigheden 
 

Attitude t.a.v. partnergeweld 

In Figuur 4.4 is het interventiemodel weergegeven voor attitude t.a.v. partnergeweld. De 

doorgetrokken lijn geeft het verloop van het (gemodelleerde) totale niveau op de scores voor attitude 

t.o.v. partnergeweld weer over de vier herhaalde metingen. De stippellijn geeft het niveau weer  als we 

het gemodelleerde effect van Stay in Love+ weg zouden laten. Het contrast tussen de twee lijnen stelt 

dus het effect van Stay in Love+ op de attitude van leerlingen t.a.v. partnergeweld voor. Dit model 

beschrijft de data goed, dat wil zeggen dat de gemodelleerde gemiddelden (de doorgetrokken lijnen) 

vrij goed overeenkomen met de geobserveerde gemiddelden uit figuur 4.1. Voor de statistische 

onderbouwing hiervan: zie tabel 17, bijlage 20.  

 

 
 

Figuur 4.4. Geschatte gemiddelden per conditie voor het interventie model 2a attitude t.o.v. 

partnergeweld. De verticale lijn tussen T3/T4 representeert het tijdpunt van interventie. Hogere scores 

geven een negatievere attitude t.o.v. partnergeweld weer. Foutbalken geven aan in hoeverre de score 

van individuele leerlingen afwijkt van het gemiddelde. 
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De attitude van leerlingen t.a.v. partnergeweld kon variëren van positief (1) tot negatief (5). In 

Figuur 4.4 en    is te zien dat leerlingen in alle condities een enigszins negatieve attitude hebben t.a.v. 

partnergeweld. Na het volgen van het Stay in Love+ programma wordt de attitude t.a.v. partnergeweld 

iets negatiever dan het anders geweest zou zijn. Dit effect is klein (effect size Cohen’s d = 0.11) en in 

conditie1 kortdurend. In conditie 1 is de attitude op T6 zelfs lager dan vóór aanvang van het Stay in 

Love+ programma.  

 

Tabel 4.1 Attitude t.a.v. partnergeweld voor aanvang Stay in Love+. Verandering in attitude 

direct na Stay in Love+ (T4) en in de maanden na Stay in Love+ (T4 t/mT6) t.o.v. de 

basislijn. 

Beginniveau  Verandering na Stay in Love+  

 

M 

 

SD 

 Direct na Stay in 

Love+ (T4) 

 Per meting na Stay in 

Love+ (T5/T6) 

Conditie 1 3,805 0,81  0,056  -0,044 

Conditie 2  3,937 0,84  0,052  -0,010 

Conditie 3 3,798 0,78  0,054  -0,034 

Noot: het betreft hier geschatte gegevens. De geobserveerde gegevens staan in figuur 4.1 

 

Samenvattend heeft Stay in Love+ een klein positief effect op attitude t.o.v. partnergeweld direct nadat 

de leerlingen het programma hebben gevolgd. Dit effect is kortdurend omdat de attitude in de 

maanden na het programma weer in negatieve zin verandert.  

 

Kennis over partnergeweld 

In Figuur 4.5 is het interventiemodel weergegeven voor kennis over partnergeweld. Gelijkend op 

Figuur 4.4 over attitude, stelt contrast tussen de stippel- en doorgetrokken lijn het effect van Stay in 

Love+ op de kennis van leerlingen over partnergeweld voor. Dit model beschrijft de data goed, dat wil 

zeggen dat de gemodelleerde gemiddelden (de doorgetrokken lijnen) vrij goed overeenkomen met de 

geobserveerde gemiddelden uit figuur 4.2. Voor de statistische onderbouwing hiervan: zie Tabel 18, 

bijlage 20. 
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Figuur 4.5 Geschatte gemiddelden per conditie voor het referentie en interventie model kennis t.o.v. 

partnergeweld. De verticale lijn tussen T3/T4 representeert het tijdpunt van interventie. Hoge scores 

geven een betere kennis over partnergeweld weer. Foutbalken geven aan in hoeverre de score van 

individuele leerlingen afwijkt van het gemiddelde. 

 

De kennis van leerlingen kan variëren tussen geen (0) en veel (10). In Figuur 4.5 en Tabel 4.2 

is te zien dat leerlingen in alle condities al veel kennis over partnergeweld hebben. Na het volgen van 

het Stay in Love+ programma neemt deze kennis een klein beetje toe. Dit effect is klein (effect size 

Cohen’s d = 0,04) en in conditie 1 kortdurend. In conditie 1 is te zien dat de kennis over partnergeweld 

in de maanden na Stay in Love+ afneemt. In conditie 2 is deze afname minder groot. 
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Tabel 4.2 Kennis over partnergeweld voor aanvang Stay in Love+. Verandering in kennis 

direct na Stay in Love+ (T4) en in de maanden na Stay in Love+ (T4 t/mT6) t.o.v. 

het referentiemodel. 

Beginniveau  Verandering na Stay in Love+  

 

M 

 

SD 

 Direct na Stay in 

Love+ (T4) 

 Per meting na Stay in 

Love+ (T5/T6) 

Conditie 1 9,706 0,78  0,085  -0,087 

Conditie 2  10,249 0,82  0,061  0,097 

Conditie 3 9,711 0,77  0,042  -0,034 

Noot: het betreft hier geschatte gegevens. De geobserveerde gegevens staan in figuur 4.2 
 

Samenvattend heeft Stay in Love+ een klein positief effect op kennis over partnergeweld direct nadat 

de leerlingen het programma hebben gevolgd. Dit effect is kortdurend omdat de kennis in de maanden 

na het programma t.o.v. het referentiemodel weer afneemt. Bij leerlingen in conditie 2 neemt de 

kennis t.o.v. de base-line langzamer af..  

 

Sociale vaardigheden t.a.v. partnergeweld 

In Figuur 4.6 is het interventiemodel weergegeven voor sociale vaardigheden t.a.v. partnergeweld. 

Gelijkend op Figuur 4.4 over attitude, stelt contrast tussen de stippel en doorgetrokken lijn het effect 

van Stay in Love+ op de sociale vaardigheden van leerlingen t.a.v. partnergeweld voor. Dit model 

beschrijft de data goed, dat wil zeggen dat de gemodelleerde gemiddelden (de doorgetrokken lijnen) 

vrij goed overeenkomen met de geobserveerde gemiddelden uit figuur 4.3. Voor de statistische 

onderbouwing hiervan: zie tabel 19, bijlage 20. 
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Figuur 4.6 Geschatte gemiddelden per conditie voor het referentie en interventie model sociale 

vaardigheden t.o.v. partnergeweld. De verticale lijn tussen T3/T4 representeert het tijdpunt van 

interventie. Hogere scores geven een betere sociale vaardigheden t.o.v. partnergeweld weer. 

Foutbalken geven aan in hoeverre de score van individuele leerlingen afwijkt van het gemiddelde. 

 

Sociale vaardigheden kunnen variëren van slecht (-1,00) tot goed (1,00). In Figuur 4.6 en 

Tabel 4.3 is te zien dat leerlingen in alle condities al veel sociale vaardigheden t.o.v. partnergeweld 

hebben. Na het volgen van het Stay in Love+ programma nemen deze sociale vaardigheden een klein 

beetje toe. Dit effect is klein (effect size = 0,05) en in conditie 1 kortdurend. In deze conditie is te zien 

dat de sociale vaardigheden t.o.v. partnergeweld in de maanden na Stay in Love+ afnemen.  
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Tabel 4.3 Sociale vaardigheden t.o.v. partnergeweld voor aanvang Stay in Love+. 

Verandering in sociale vaardigheden direct na Stay in Love+ (T4) en in de 

maanden na Stay in Love+ (T4 t/mT6) t.o.v. het referentiemodel. 

 

Beginniveau  Verandering na Stay in Love+  

 

M 

 

SD 

 Direct na Stay in 

Love+ (T4) 

 Per meting na Stay in 

Love+ (T5/T6) 

Conditie 1 0,499 0,92  0,016  -0,008 

Conditie 2  0,510 0,92  0,016  -0,008 

Conditie 3 0,509 0,90  0,016  -0,008 

Noot: het betreft hier geschatte gegevens. De geobserveerde gegevens staan in figuur 4.3 

 

Samenvattend heeft Stay in Love+ een klein positief effect op sociale vaardigheden t.o.v. 

partnergeweld direct nadat de leerlingen het programma hebben gevolgd. Dit effect is kortdurend 

omdat de sociale vaardigheden in de maanden na het programma weer afnemen. Hierbij moet worden 

opgemerkt dat minder proefpersonen bijdragen aan het laatste punt (T6). De bevinding dat het 

positieve effect van Stay in Love+ op sociale vaardigheden afneemt, is daarom minder betrouwbaar.  

  
4.2.3 Invloed van individuele kenmerken, programma-integriteit en kwaliteit van lesoverdacht 
In het model is gekeken of individuele kenmerken, programma-integriteit en kwaliteit van 

lesoverdracht invloed hadden of de effecten van Stay in Love+. Om het voor de lezer begrijpelijk te 

houden, wordt deze invloed in deze paragraaf weergegeven als de samenhang van de moderatoren 

met het begin niveau van attitude, kennis en sociale vaardigheden vóór aanvang van het Stay in 

Love+ programma en de verandering in deze maten na Stay in Love+ beschreven. Deze verandering 

wordt weergegeven in de correlatie (r) die tussen -1,00 (negatieve samenhang) en 1,00 (positieve 

samenhang) kan liggen. De verklaarde variantie geeft aan hoeveel procent van de attitude, kennis of 

sociale vaardigheden of de verandering daarin, verklaard wordt door de betreffende moderator. 

 In bijlage 17 wordt beschreven dat de verschillende condities verschillen op sekse, etniciteit 

leeftijd, programma-integriteit en kwaliteit van lesoverdracht. Deze verschillen kunnen mogelijk ook de 

verschillen in beginniveau van attitude, kennis en sociale vaardigheden tussen de condities verklaren. 

Dit wordt ook in deze paragraaf besproken.  

 

Attitude t.a.v. partnergeweld met moderatoren m.b.t. individuele kenmerken 

Tabel 4.4 laat zien dat de individuele moderatoren etniciteit, leeftijd en onvolwassen redenatie negatief 

gerelateerd zijn aan het beginniveau van attitude t.a.v. partnergeweld. Dit betekent dat allochtone 

jongeren, oudere jongeren, jongeren die meer gebruik maken van onvolwassen morele redenaties 

voorafgaand aan het Stay in Love+ programma een positievere attitude t.o.v. partnergeweld 

vertoonden. De individuele moderatoren sekse, volwassen redenatie en empathisch vermogen zijn 

positief gerelateerd aan het beginniveau van attitude voor aanvang van Stay in Love+. Dit houdt in dat 



Universiteit Utrecht 

 63

meisjes, leerlingen die meer gebruik maken van volwassen redenatie en leerlingen met meer 

empathisch vermogen voor aanvang van het Stay in Love+ programma een negatievere attitude t.a.v. 

partnergeweld vertoonden.  

De hier beschreven relaties tussen de moderatoren en het beginniveau van attitude, konden 

de verschillen in gemiddeld niveau in attitude tussen de condities goed verklaren. In figuur 4.4 was te 

zien dat de attitude van leerlingen in conditie 2 hoger lag. Deze conditie bevatte ook meer meisjes en 

autochtone jongeren die hoger scoren op attitude m.b.t. partnergeweld. 

Daarnaast zijn sekse en empathisch vermogen ook positief gerelateerd aan de verandering in 

attitude direct na Stay in Love+ (T4). Dit betekent dat meisjes die meer empathisch zijn een grotere 

verandering in attitude direct na Stay in Love+ (T4) laten zien. Geen van de moderatoren heeft invloed 

op de verandering in attitude in de maanden na Stay in Love+ (T4-T6). 

 

Tabel 4.4 Pearson correlatie (r) tussen moderatoren en beginniveau en verandering direct na 

de Stay in Love+. In de tabel staat ook weergeven hoeveel procent van de variantie 

de betreffende moderator van het beginniveau van attitude of de verandering na de 

Stay in Love+ verklaart. 

Model 2a – Attitude r Verklaarde variantie 

  Beginniveau voor aanvang Stay in Love+ 

Leeftijd -,11 1% 

Sekse (1=meisje, 0=jongen)                  ,38 15% 

Etniciteit (1=allochtoon, 0=autochtoon) -,24 6% 

Volwassen Redenatie ,14 2% 

Onvolwassen Redenatie -,18 3% 

Empathisch Vermogen ,34 12% 

 Verandering direct na Stay in Love+ 

Sekse (1=meisje, 0=jongen)                  ,24 6% 

Empathisch vermogen ,34 12% 

Noot. Getoonde parameters waren alle significant (p < .05). Het betreft hier gemiddelden van de 
gegevens per conditie. 

 

Attitude t.a.v. partnergeweld en programma-integriteit en kwaliteit overdracht les. 

Kwaliteit van overdracht van de les heeft geen invloed op het beginniveau van attitude of op  de 

verandering in attitude na het Stay in Love+ programma. Vasthouden aan de handleiding (Tabel 4.5) 

heeft invloed op het beginniveau van attitude voor aanvang van Stay in Love+. Dit betekent dat op 

scholen die beter in staat waren Stay in Love+ volgens de handleiding uit te voeren, de attitude t.a.v. 

partnergeweld negatiever was. Vasthouden aan de handleiding heeft geen invloed op de 

attitudeverandering direct na Stay in Love+. Wel nam het positieve effect van Stay in Love+ op 

attitude, na de interventie minder af op scholen die beter vasthielden aan de handleiding. Dit is goed 
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zichtbaar in conditie 2 waarvan de deelnemende scholen beter vasthielden aan de handleiding (zie 

bijlage 17). 

  

Tabel 4.5 Pearson correlatie (r) tussen moderatoren en beginniveau en verandering direct na 

de Stay in Love+. In de tabel staat ook weergeven hoeveel procent van de variantie 

de betreffende moderator van het beginniveau van attitude of de verandering na de 

Stay in Love+ verklaart. 

Model 2a – Attitude r Verklaarde variantie 

  Beginniveau voor aanvang Stay in Love+ 

Programma-integriteit ,14 2% 

 Verandering twee maanden na Stay in Love+ 

Programma-integriteit 0,29 8% 

Noot. Getoonde parameters waren alle significant (p < .05).   
 

Kennis over partnergeweld met moderatoren m.b.t. individuele kenmerken 

Tabel 4.6 laat zien dat de individuele moderatoren etniciteit en onvolwassen redenatie negatief 

gerelateerd zijn aan het beginniveau van kennis over partnergeweld. Dit betekent dat allochtone 

jongeren en jongeren die meer gebruik maken van onvolwassen morele redenaties voorafgaand aan 

het Stay in Love+ programma meer kennis over partnergeweld hadden.  

De individuele moderatoren sekse en empathisch vermogen zijn positief gerelateerd aan het 

beginniveau van kennis voor aanvang van Stay in Love+. Dit houdt in dat meisjes en leerlingen met 

meer empathisch vermogen voor aanvang van het Stay in Love+ programma meer kennis over 

partnergeweld bezaten. Leeftijd en volwassen moreel redeneren hadden geen effect op het niveau 

van kennis over partnergeweld voor aanvang van Stay in Love+. 

De hier beschreven relaties tussen de moderatoren en het beginniveau van kennis, konden de 

verschillen in gemiddeld niveau in attitude tussen de condities goed verklaren. Conditie 2 bevatte 

meer meisjes en autochtone jongeren waardoor het beginniveau van kennis van leerlingen over 

partnergeweld hoger lag. 

Van de individuele moderatoren zijn alleen sekse en empathisch vermogen gerelateerd aan 

de verandering in kennis direct na interventie (T4). Deze samenhang is positief. Dit betekent dat 

meisjes en leerlingen die meer empathisch zijn een grotere verandering in kennis direct na Stay in 

Love+ (T4) lieten zien. Geen van de moderatoren had invloed op de verandering in kennis in de 

maanden na Stay in Love+ (T4-T6). 
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Tabel 4.6 Pearson correlatie (r) tussen moderatoren en beginniveau en verandering direct na 

de Stay in Love+. In de tabel staat ook weergeven hoeveel procent van de variantie 

de betreffende moderator van het beginniveau van kennis of de verandering na de 

Stay in Love+ verklaart. 

Model 2a – Kennis R Verklaarde variantie 

  Beginniveau voor aanvang Stay in Love+ 

Sekse (1=meisje, 0=jongen)                  ,40 16% 

Etniciteit (1=allochtoon, 0=autochtoon) -,28 8% 

Onvolwassen Redenatie -,30 9% 

Empathisch Vermogen ,35 12% 

 Verandering direct na Stay in Love+ 

Sekse (1=meisje, 0=jongen)                  ,35 12% 

Empathisch vermogen ,17 3% 

Noot. Getoonde parameters waren allen significant (p < .05).  
 

Kennis over partnergeweld en programma-integriteit en kwaliteit overdracht les. 

Kwaliteit van lesoverdracht had geen invloed op het beginniveau van kennis of op de effecten die het 

Stay in Love+ programma had op kennis. Programma-integriteit heeft geen invloed op het beginniveau 

van kennis voor aanvang van Stay in Love+ of de verandering in kennis direct na Stay in Love+. Wel 

was de afname van het positieve effect dat Stay in Love+ op kennis had, minder op scholen die een 

hogere programma-integriteit hadden (Tabel 4.7). Aangezien de programma-integriteit op scholen in 

conditie 2 hoger was, is te zien dat de kennis onder leerlingen langzamer afneemt. 

  

Tabel 4.7 Pearson correlatie (r) tussen moderatoren en beginniveau en verandering direct na 

de Stay in Love+. In de tabel staat ook weergeven hoeveel procent van de variantie 

de betreffende moderator van het beginniveau van kennis of de verandering na de 

Stay in Love+ verklaart. 

Model 2a – Kennis r Verklaarde variantie 

 Verandering twee maanden na Stay in Love+ 

Programma-integriteit 0,17 3% 

Noot. Getoonde parameters waren alle significant (p < .05).  
 

Sociale vaardigheden met moderatoren m.b.t. het individu  

Van alle individuele kenmerken zijn alleen sekse en empathisch vermogen positief gerelateerd aan 

het beginniveau van sociale vaardigheden voor aanvang van Stay in Love+ (Tabel 4.8). Dit houdt in 

dat meisjes en leerlingen met meer empathisch vermogen voor aanvang van het Stay in Love+ 

programma meer sociale vaardigheden t.o.v. partnergeweld bezaten. 

De hier beschreven relaties tussen de moderatoren en het beginniveau van sociale 

vaardigheden, konden de verschillen in gemiddeld niveau in attitude tussen de condities goed 
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verklaren. Conditie 2 bevatte meer meisjes waardoor het beginniveau van sociale vaardigheden van 

leerlingen hoger lag. 

  Geen van de moderatoren had invloed op de verandering in sociale vaardigheden direct na 

(T4) of in de maanden na Stay in Love+ (T4-T6). 

 

Tabel 4.8 Pearson correlatie (r) tussen moderatoren en beginniveau en verandering direct na 

de Stay in Love+. In de tabel staat ook weergeven hoeveel procent van de variantie 

de betreffende moderator van het beginniveau van sociale vaardigheden of de 

verandering daarin na de Stay in Love+ verklaart. 

Model 2a – Sociale Vaardigheden r Verklaarde variantie 

  Beginniveau voor aanvang Stay in Love+ 

Sekse (1=meisje, 0=jongen)                  ,19 4% 

Empathisch Vermogen ,40 16% 

Noot. Getoonde parameters waren alle significant (p < .05).  
 

Sociale vaardigheden t.o.v. partnergeweld met moderatoren m.b.t. programma- integriteit  

Kwaliteit van lesoverdracht en programma-integriteit hadden geen invloed op het beginniveau van 

sociale vaardigheden of op de effecten die het Stay in Love+ programma had op sociale 

vaardigheden.  

 

4.2.4 Alternatieve modellen 
In de voorgaande paragrafen hebben we de data beschreven m.b.t. het model dat de data het best 

beschrijft, namelijk het model dat ervan uitgaat dat Stay in Love+ een klein kortdurend effect heeft op 

de attitude, kennis en sociale vaardigheden van leerlingen m.b.t. partnergeweld. Daarnaast gaat dit 

model ervan uit dat individuele kenmerken en aspecten van programma-integriteit ook invloed hebben 

op de effecten van Stay in Love+. We hebben echter ook alternatieve modellen onderzocht: 

Model 1: Het referentiemodel gaat ervan uit dat de attitude, kennis en sociale vaardigheden van 

leerlingen m.b.t. partnergeweld, eerst toenemen en dan weer afnemen. Stay in Love+ heeft 

in dit model geen invloed op de verandering in attitude, kennis en vaardigheden van 

leerlingen m.b.t. partnergeweld.  

Model 1a: Is gelijk aan model 1, maar is er daarnaast vanuit gegaan dat de moderatoren sekse, 

leeftijd, etniciteit, moreel redeneren, empathisch vermogen en kwaliteit van lesoverdracht en 

programma-integriteit invloed hebben op de mate van attitude, kennis en sociale 

vaardigheden van de leerlingen. Stay in Love+ heeft in dit model ook geen invloed. 

Model 2: Is hetzelfde als het in § 4.2.1 beschreven interventiemodel alleen zijn in dit model geen 

moderatoren meegenomen. 

Geen van de modellen gaf de verandering in attitude, kennis en sociale vaardigheden van leerlingen 

m.b.t. partnergeweld beter weer dan het in § 4.2.1 beschreven interventiemodel. De statistische 

gegevens van deze drie alternatieve modellen zijn opgenomen in bijlage 20. 
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5. Conclusies en discussie 
 
Het primaire preventieprogramma Stay in Love+ is ontwikkeld om partnergeweld onder jongeren te 

voorkomen door het bevorderen van een negatieve attitude t.o.v. partnergeweld, het vergroten van 

kennis over partnergeweld en het verbeteren van sociale vaardigheden voor het oplossen van 

problemen in een partnerrelatie. Het programma bestaat uit lessen en buitenschoolse informatie 

waaronder een ouderavond, visitekaartjes, posters en een website. Het onderzoek bestond uit drie 

hoofdvragen. Onderzocht werd of:  

1) Het Stay in Love+ programma uitgevoerd is zoals dat door de programmamakers is bedoeld 

(programma-integriteit). 

2) Het Stay in Love+ programma effectief is in het positief beïnvloeden van attitude, kennis en sociale 

vaardigheden van jongeren m.b.t. partnergeweld. 

3) De effecten van het Stay in Love+ programma op attitude, kennis en sociale vaardigheden van 

jongeren m.b.t. partnergeweld afhankelijk zijn van de kwaliteit van uitvoering van dit programma en 

van enkele leerlingkenmerken (sekse, leeftijd, empathie, moreel redeneren).  

Conclusies zullen in bovengenoemde volgorde worden besproken. 

 

5.1 Programma-integriteit 
 

Een programma kan alleen het beoogde effect hebben als het uitgevoerd wordt zoals de programma 

makers dat bedoeld hebben. De beoogde uitvoering is vastgelegd in de handleiding. In het huidige 

onderzoek is de programma-integriteit onderzocht aan de hand van de volgende punten (Carroll et al., 

2007): a) de mate waarin bij de uitvoering van het programma wordt vastgehouden aan de 

handleiding, b) factoren die de uitvoering van het programma beïnvloeden en c) de mate waarin 

onderdelen die essentieel zijn voor de effectiviteit van het programma aan bod zijn gekomen. 

 

5.1.1 Uitvoering volgens de handleiding 
Met betrekking tot de uitvoering van het programma wordt antwoord gegeven op de volgende 

onderzoeksvragen:  

1.1 In hoeverre wordt het programma uitgevoerd volgens de handleiding? 

1.1a Wordt de beoogde doelgroep bereikt? 

1.1b Zijn docenten getraind?  

1.1c Zijn de lessen op de juiste manier gegeven m.b.t. inhoud, frequentie en lesduur? 

1.1d Zijn de verwerkingsopdrachten gemaakt?  

1.1e Is een ouderavond georganiseerd?  

1.1f Zijn jongeren in contact gekomen met de website, poster en visitekaartjes die werden  

       verspreid in scholen, jongerencentra, kerken en moskeeën? 

 

Betreffende de eerste onderzoeksvraag (1.1) kan geconcludeerd worden dat gemiddeld genomen de 

helft van de handleiding wordt uitgevoerd. Deze conclusie kan opgedeeld worden in deelconclusies 
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wat betreft de uitvoering van onderdelen van de handleiding. Het lesprogramma is uitgevoerd in de 

leerjaren 1, 2 en 3 van VMBO scholen en heeft zijn beoogde doelgroep van 12-15 jarigen in dat 

opzicht bereikt (vraag 1.1.a). De training voor het Stay in Love+ programma heeft het merendeel van 

de docenten, welke daarvoor in aanmerking kwamen, bereikt (vraag 1.1b). Het merendeel van de 

klassen heeft de 4 lessen in de vooraf aangegeven lesduur ontvangen. Echter, geen van de klassen 

die het programma heeft gevolgd, heeft de volledige lesstof die in de 4 lessen moest worden 

behandeld, ontvangen. Daarnaast is er sprake van een grote variatie in de frequentie per tijdseenheid 

waarmee de lessen gegeven zijn. Er is dus in de klassen op dit punt matig aan de handleiding 

vastgehouden (vraag 1.1c). Het doel van het programma om via twee opdrachten de stof te verwerken 

is op de onderzochte scholen niet gehaald, omdat weinig klassen de verwerkingsopdrachten hebben 

gemaakt (vraag 1.1d). Het is op de onderzochte scholen onvoldoende gelukt de ouders te betrekken 

bij de uitvoering van het Stay in Love+ programma (vraag 1.1e). Het Stay in Love+ programma is er 

niet of in onvoldoende mate in geslaagd de jongeren in een buitenschoolse setting te bereiken (vraag 

1.1f) .  

 

De mate waarin de handleiding is uitgevoerd, is meegenomen als moderator in de analyses naar de 

effecten van Stay in Love+. Op deze manier is onderzocht of de beoogde effecten op kennis, attitude 

en vaardigheden van Stay in Love+ groter zijn naarmate beter aan de handleiding van Stay in Love+ 

is vastgehouden. Conclusies hierover worden besproken in §5.2.3. 

 

5.1.2 Factoren die de programma-integriteit beïnvloeden.  
Naast het vasthouden aan de handleiding zijn er ook andere factoren die de programma-integriteit 

kunnen beïnvloeden. In deze paragraaf worden achtereenvolgens de volgende onderzoeksvragen 

beantwoord:  

1.2 Hoe is de kwaliteit van de overdracht van de lessen (structuur, kwaliteit onderwijs, creëren veilige 

sfeer)? 

1.3 Wat is de respons van leerlingen op het programma (actieve deelname en bruikbaarheid lesstof)? 

1.4 Welke vorm en mate van ondersteuning krijgt Stay in Love+ op scholen?  

1.5 Is het programma gemakkelijk uitvoerbaar? 

 

De kwaliteit van overdracht van lessen was redelijk (vraag 1.2). Docenten bleken gemiddeld redelijk 

in staat de Stay in Love+ lessen te structureren en beschikten daartoe over voldoende 

onderwijsvaardigheden. Hoewel volgens observaties docenten redelijk in staat leken een veilige sfeer 

in de klas te creëren, werd deze door de meeste leerlingen als onvoldoende veilig ervaren om hun 

ervaringen en meningen over aspecten van partnerrelaties naar voren te brengen.  

Wat betreft de respons op het programma, leken leerlingen redelijk actief betrokken te zijn bij 

de lessen van het Stay in Love+ programma, maar niet goed genoeg om het een leuk programma te 

vinden of vrijuit te durven spreken over het onderwerp “relaties” (vraag 1.3). Leerlingen uit het derde 

leerjaar gaven aan het meest geleerd te hebben van Stay in Love+.  
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De training en de handleiding waren voor de docenten duidelijk genoeg om tot een goede 

uitvoering van de les te komen. De planning waarin werd aangegeven welke klas, wanneer welke Stay 

in Love+ les kreeg was op de meeste scholen onvoldoende duidelijk om tot een goede lesplanning te 

komen (1.4). Daarnaast is het programma (lesvoorbereiding en lesuitvoering) leuk om uit te voeren, 

maar de uitvoerbaarheid kost docenten meer tijd dan op voorhand was verwacht (vraag 1.5).  

  

Van de factoren die de programma-integriteit kunnen beïnvloeden is de kwaliteit van overdracht van 

lessen meegenomen als moderator in de analyses naar de effecten van Stay in Love+. Op deze 

manier is onderzocht of de beoogde effecten op kennis, attitude en vaardigheden van Stay in love+ 

groter zijn naarmate de overdracht beter is. Conclusies hierover worden besproken in §5.2.3. 

 

5.1.3 Essentiële onderdelen van Stay in Love+ 
Een programma dat niet volledig voldoet aan de programma-integriteit kan nog steeds effectief zijn als 

de essentiële onderdelen van het programma wèl worden uitgevoerd. Betreffende onderzoeksvraag 

1.6 kan gesteld worden dat gemiddeld per klas de essentiële onderdelen maar voor de helft aan bod 

zijn gekomen en  in geen van de klassen alle essentiële onderdelen aan bod gekomen zijn. Twee van 

de vier essentiële onderdelen van Stay in Love+ zijn bereikt; docenten zijn getraind en VMBO 

leerlingen van 12-15 jaar zijn bereikt. Echter, de overige twee essentiële onderdelen van Stay in 

Love+ zijn in onvoldoende mate bereikt; de lesstof van de lessen is niet volledig behandeld en de 

ouders zijn op het merendeel van de scholen niet bereikt.  

 
 
5.2 Effecten van Stay in Love+ 
 

In deze paragraaf worden de volgende onderzoeksvragen besproken:  

2.1 Wat is het niveau van de attitude, kennis en sociale vaardigheden van de jongeren ten aanzien van 

relaties en partnergeweld vóór aanvang van Stay in Love+? 

2.2 Wat is het niveau van de attitude, kennis en sociale vaardigheden van de jongeren ten aanzien van 

relaties en partnergeweld direct na Stay in Love+ en is deze verbeterd? 

2.3 Wat is het niveau van de attitude, kennis en sociale vaardigheden van de jongeren ten aanzien van 

relaties en partnergeweld in de maanden na Stay in Love+? 

  

Daarnaast wordt de samenhang van individuele kenmerken en aspecten van programma-integriteit met 

de effecten van Stay in Love+ besproken. Dit wordt gedaan aan de hand van de volgende 

onderzoeksvragen:   

2.4 In hoeverre hebben sekse, etnische achtergrond, leerjaar, morele ontwikkeling en empathie van de 

jongere invloed op attitude, kennis en sociale vaardigheden vóór aanvang van Stay in Love+? 

2.5 Zijn eventuele directe effecten van het programma afhankelijk van sekse, etnische achtergrond, 

leerjaar, morele ontwikkeling en empathie van de jongere? 

2.6 Zijn eventuele uitgestelde effecten van het programma afhankelijk van sekse, etnische achtergrond, 

leerjaar, morele ontwikkeling en empathie van de jongere? 
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2.7 Hebben programma-integriteit en kwaliteit van lesoverdracht invloed op attitude, kennis en sociale 

vaardigheden vóór aanvang van Stay in Love+? 

2.8 Hebben programma-integriteit en kwaliteit van lesoverdracht invloed op eventuele directe effecten 

van Stay in Love+? 

2.9 Hebben programma-integriteit en kwaliteit van lesoverdracht invloed op eventuele uitgestelde 

effecten van Stay in Love+? 

 
5.2.1 Invloed van Stay in Love+ op attitude, kennis en sociale vaardigheden. 
 
Attitude, kennis en sociale vaardigheden vóór aanvang van Stay in Love+ (vraag 2.1). 

Om een inschatting te kunnen maken van de effecten van Stay in Love+ werd de attitude, kennis 

en sociale vaardigheden van leerlingen vastgesteld vóór aanvang van het Stay in Love+ 

programma. Als de attitude, kennis en sociale vaardigheden van leerlingen m.b.t. partnergeweld 

laag zijn, is er immer meer ruimte voor verbetering. 

De attitude, kennis en sociale vaardigheden van leerlingen m.b.t. partnergeweld zijn al 

vóór aanvang van het Stay in Love+ programma hoog. Vóór aanvang van het Stay in Love+ 

programma staan de leerlingen enigszins negatief tegenover partnergeweld (attitude), maar er is 

nog ruimte voor verbetering. Ook hebben leerlingen redelijk goede sociale vaardigheden m.b.t. 

partnergeweld, maar is er nog ruimte voor verbetering. Daarnaast blijken leerlingen al veel kennis 

te hebben over partnergeweld. Wat betreft kennis is minder ruimte voor verbetering in vergelijking 

met attitude en sociale vaardigheden.  

 

Attitude, kennis en sociale vaardigheden direct na Stay in Love+ (vraag 2.2).  

Naar aanleiding van analyse van de data met behulp van modellen, blijkt Stay in Love+ een klein, 

positief maar kortdurend effect te hebben. Dit effect wordt gevonden voor zowel attitude, kennis 

als sociale vaardigheden van leerlingen m.b.t. partnergeweld. De effecten zijn echter klein waarbij 

het effect van Stay in Love+ op attitude twee keer zo groot is als het effect van Stay in Love+ op 

kennis en sociale vaardigheden. 

 

Attitude, kennis en sociale vaardigheden tweemaanden na Stay in Love+ (vraag 2.3).  

Het effect van Stay in Love+ is van korte duur. Na twee maanden zijn de positieve effecten van 

Stay in Love+ af. Attitude, kennis en sociale vaardigheden m.b.t. partnergeweld verslechteren 

sneller na het volgen van Stay in Love+ dan als leerlingen het Stay in Love+ programma niet 

gevolgd zouden hebben. 

 

5.2.2 Invloed van individuele kenmerken op de effecten van Stay in Love+  
Invloed individuele kenmerken op effectmaten vóór aanvang van Stay in Love+ (vraag 2.4). 

Meisjes en leerlingen met een groter empathisch vermogen hebben een negatievere attitude 

t.o.v. partnergeweld, meer kennis over partnergeweld en betere sociale vaardigheden m.b.t. 

partnergeweld. Daarnaast hebben autochtonen en leerlingen met een minder onvolwassen 
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redeneervermogen een negatievere attitude t.o.v. partnergeweld en meer kennis over 

partnergeweld (2.4).  

 
Invloed individuele kenmerken op het directe effect van Stay in Love+ (vraag 2.5). 

Met name meisjes en leerlingen met een groter empathisch vermogen laten, na het volgen van 

Stay in Love+, een kleine, maar kortdurende, positieve verandering zien in attitude en kennis 

m.b.t. partnergeweld. Er is geen samenhang tussen individuele kenmerken en de verandering in 

sociale vaardigheden na Stay in Love+. 

 

Invloed individuele kenmerken op de effecten twee maanden na Stay in Love+ (vraag 2.6).  

Sekse, leeftijd, etniciteit, empathisch vermogen en moreel redeneren hangen niet samen met de 

afname van attitude, kennis en sociale vaardigheden in de maanden na Stay in Love+ . 

 

5.2.3 Invloed van aspecten van programma-integriteit op effecten van Stay in Love+  
 
Attitude, kennis en sociale vaardigheden voor aanvang van Stay in Love+ (vraag 2.7). 

Hoewel niet te verwachten valt dat het niveau van attitude, kennis en sociale vaardigheden van 

leerlingen vóór aanvang van Stay in Love+ samenhangt met de uitvoering van dit programma is 

hier toch naar gekeken.  

Kwaliteit van overdracht van lesstof door docenten, blijkt niet samen te hangen met het 

niveau van attitude, kennis en sociale vaardigheden vóór aanvang van Stay in Love+. Er werd 

echter wel een positieve samenhang gevonden tussen attitude vóór aanvang van Stay in Love+ 

en de mate waarin bij uitvoering van Stay in Love+ aan de handleiding werd vastgehouden. Deze 

verrassende bevinding wordt verder besproken in de discussie in §5.3.1. Er is geen samenhang 

met kennis en sociale vaardigheden. 
 

Invloed van programma-integriteit op het directe effect van Stay in Love+ (vraag 2.8).  

De mate waarin wordt vastgehouden aan de handleiding en de kwaliteit van overdracht van 

lesstof hangen niet samen met de directe verandering van attitude, kennis en sociale 

vaardigheden van leerlingen direct na Stay in Love+. 

 

Invloed van programma-integriteit op de effecten twee maanden na Stay in Love+ (vraag 2.9). 

Kwaliteit van overdracht van lesstof hangt niet samen met de verandering van attitude, kennis en 

sociale vaardigheden in de maanden na Stay in Love+. De mate waarin aan de handleiding wordt 

vastgehouden wel. Bij leerlingen in klassen die hier hoger op scoren, is het averechtse effect van 

Stay in Love+ op attitude en kennis van leerlingen kleiner. Er is geen relatie met sociale 

vaardigheden. 
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5.3 Discussie: Interpretatie van effecten 
 

In deze paragraaf wordt beschreven hoe bovenstaande conclusies m.b.t. de effecten van Stay in 

Love+ geïnterpreteerd dienen te worden. Achtereenvolgens wordt besproken: 

1)  Wat is de invloed van aspecten van de programma-integriteit op de directe effecten van Stay 

in Love+ en twee maanden na het programma? 

2) Hoe betrouwbaar de gevonden effecten van Stay in Love+ op attitude, kennis en sociale 

vaardigheden zijn. Daartoe wordt besproken: 

a) Hoe betrouwbaar zijn de effecten gemeten (betrouwbaarheid meetinstrumenten en 

verschillen tussen condities). 

b) Hoe verhouden de effecten zich tot het kromlijnige effect dat onafhankelijk van het Stay 

in Love+ bestaat. 

3) Wat de reden kan zijn dat de effecten klein en kortdurend zijn. Daarbij wordt besproken: 

c) Of de factoren waarop Stay in Love+ ingrijpt in deze doelgroep daadwerkelijk 

risicofactoren voor partnergeweld vormen. 

d) Het effect van leeftijd en opleidingsniveau. 

e) Hoe de effecten van Stay in Love+ zich verhouden tot de effecten van Safe Dates. 

 

5.3.1 Programma-integriteit goed genoeg om grote effecten te bewerkstelligen? 
 

Invloed op het directe effect van Stay in Love+.  

De mate waarin werd vastgehouden aan de handleiding heeft geen invloed op het effect van Stay in 

Love+ op attitude, kennis en sociale vaardigheden van leerlingen. De vraag is of de mate waarin 

werd vastgehouden aan de handleiding in de klassen die beter scoorden, goed genoeg is om een 

sterker effect van Stay in Love+ te bewerkstelligen. Uit de resultaten van deze studie blijkt namelijk 

dat de mate waarin werd vastgehouden aan de handleiding van Stay in Love+ niet optimaal is. Er 

werd gemiddeld aan de helft van de handleiding vastgehouden. De programmamakers hebben 

echter geen uitspraak gedaan over het minimale niveau van vasthouden aan de handleiding waarbij 

nog effecten van het programma te verwachten zijn. Ook in de literatuur zijn hierover geen 

empirische gegevens bekend m.b.t. preventieve programma’s in het algemeen, en programma’s ter 

voorkoming van partnergeweld in het bijzonder. Als wordt gekeken naar de iteratuur over interventie 

programma’s, dat wil zeggen programma’s die het probleemgedrag zelf proberen te verminderen, 

wordt gesteld dat deze programma’s pas positieve effecten hebben als voor tenminste 60% wordt 

vast gehouden aan de handleiding (Durlak & Dupre, 2008). Omdat dit minimum niveau gemiddeld 

niet is gehaald, heeft slechts een klein deel van deel van de leerlingen optimaal kunnen profiteren 

van het programma. Dit aantal leerlingen is mogelijk te klein om een invloed van de mate waarin 

werd vastgehouden aan de handleiding op het effect van Stay in Love+ te kunnen vaststellen. 

Een andere mogelijkheid is dat niet de uitvoering volgens de handleiding, maar een ander 

aspect van de programma-integriteit het effect van Stay in Love+ kan verklaren. Uit onderzoek blijkt 

dat effecten van interventies voor 15% zijn toe te schrijven aan de gebruikte methodiek, maar voor 
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een veel groter deel, nl. 30%, aan de therapeutische relatie (Lambert et al., 1992). In dit opzicht is de 

respons van de leerlingen belangrijk. Het merendeel van de leerlingen geeft, ná de lessenserie, aan 

niets te hebben durven zeggen in de les. Uiteraard kan het zijn dat deze mening zich gedurende de 

lessen heeft gevormd en dat meer leerlingen in de eerste dan in de laatste lessen wat hebben 

durven zeggen. Het feit dat het merendeel van de leerlingen zich niet heeft geuit, geeft aan dat de 

sfeer in het merendeel van de klassen onvoldoende veilig was om het programma goed uit te voeren. 

Dit kan mogelijk verklaren waarom het effect dat Stay in Love+ heeft op attitude, kennis en sociale 

vaardigheden van leerlingen m.b.t. partnergeweld klein en tijdelijk is.  

Een factor die mogelijk heeft bijgedragen aan de onveilige sfeer in de klas is het feit dat 

jongens en meisjes ook bij Stay in Love+ gemengd les krijgen. Enkele docenten geven aan dat dit de 

veilige sfeer, naar hun mening, nadelig beïnvloedde. Daarnaast is onvoldoende duidelijk geworden in 

hoeverre van de leerlingen gevraagd kan en moet worden persoonlijke meningen en ervaringen op 

het relationele vlak klassikaal aan de orde te stellen. In een instrument voor het meten van een veilig 

klasse- en/of schoolklimaat was helaas niet voorzien.  

 

Invloed van het vasthouden aan de handleiding op het effect twee maanden na Stay in Love+. 

In §5.2.3 werd geconcludeerd dat de mate waarin werd vastgehouden aan de handleiding wel 

invloed heeft op het effect twee maanden na Stay in Love+ op attitude en kennis van leerlingen. Er 

was vooral veel variatie in de mate waarin werd vastgehouden aan ‘verwerkingsopdrachten’ en 

‘organisatie ouderavond’. Mogelijk dragen deze onderdelen bij aan een betere beklijving van de 

geleerde stof en een langzamere afname van het positieve effect op attitude en kennis. 

Leerlingen uit klassen waar minder goed werd vastgehouden aan de handleiding, lieten een 

snellere afname van het positieve effect op attitude en kennis zien. Deze afname was groter dan in 

het geval dat leerlingen het programma Stay in Love+ niet zouden volgen. Leerlingen in klassen 

waar de handleiding beter werd gevolgd, zoals in conditie 2, lieten een minder snelle afname van het 

interventie effect op kennis en attitude zien. Dit geeft aan dat het van belang is dat de handleiding 

goed wordt gevolgd om averechtse effecten van het programma te voorkomen.  

 

Invloed van het vasthouden aan de handleiding voor aanvang van Stay in Love+.  

Onverwacht was de bevinding dat er een samenhang bestaat tussen de attitude vóór aanvang van 

Stay in Love+ en het vasthouden aan de handleiding tijdens de uitvoering van het programma. 

Hiervoor zijn twee verklaringen mogelijk: 

1) Het kan zijn dat leerlingen die een negatieve attitude t.a.v. partnergeweld hebben vóór aanvang 

van Stay in Love+, in dit onderzoek meer empathische leerlingen en meisjes, meer interesse hadden 

in de Stay in Love+ lessen. Leerlingen die meewerken aan het onderzoek kunnen het voor een 

docent makkelijker maken om vast te houden aan de handleiding.  

2) Zoals eerder besproken, werd in de gemiddelde klas aan iets meer dan de helft van de 

handleiding vastgehouden. Een mogelijke oorzaak hiervan is de planning van lessen. Zo valt op dat 

de ondersteuning van Stay in Love+ (met name de planning van lessen) op 7 van de 8 scholen niet 

optimaal is. Slechte planning heeft een negatieve invloed gehad de volgende aspecten in de 
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uitvoering van Stay in Love+ handleiding: 1) De aanwezigheid van docenten op de training. 2) Het 

aantal lessen dat gegeven wordt en de frequentie waarin lessen gegeven worden. 3) Het maken van 

verwerkingsopdrachten. 4) Het organiseren van de ouderavond.  

Scholen die wel in staat zijn een goede planning uit te voeren zijn waarschijnlijk ook beter 

georganiseerd. Dit kan er mogelijk toe leiden dat normen en waarden m.b.t. agressie (niet alleen 

partnergeweld) op een beter gestructureerde wijze worden uitgedragen. Recent onderzoek 

(Brugman et al., 2003; Brugman, 2010) laat namelijk zien dat schoolcultuur negatief samenhangt 

met antisociaal gedrag. Volgens eenzelfde redenatie kan een betere planning mogelijk ook leiden tot 

een negatievere attitude jegens agressie waaronder partnergeweld, zoals gevonden in deze studie.   

 

5.3.2 Betrouwbaarheid bevinding van het kleine, kortdurende effect van Stay in Love+  
 

Betrouwbaarheid meetinstrumenten.  

Een theoretische verklaring voor het kleine interventie effect kan zijn dat de meetinstrumenten 

mogelijk niet sensitief genoeg waren. De vragenlijsten voor attitude en sociale vaardigheden zijn 

echter gebruikt in eerder onderzoek en betrouwbaar gebleken. De kennis vragenlijst is voor deze 

studie, op basis van de inhoud van de lessen, ontwikkeld, maar er zijn geen aanwijzingen dat deze 

lijst minder betrouwbaar is.  

De attitude vragenlijst had een goede interne consistentie, wat aangeeft dat de verschillende 

vragen in deze vragenlijst één construct meten. Hoewel de interne consistentie van de sociale 

vaardigheden en kennis vragenlijst minder hoog was en op sommige meetmomenten zelfs te laag, 

werd er voor alle drie de vragenlijsten een acceptabele stabiliteit gevonden tussen de verschillende 

meetmomenten. Dit wijst erop dat de vragenlijsten op de verschillende meetmomenten hetzelfde 

construct hebben gemeten. Aanwijzingen voor het feit dat de vragenlijsten wèl voldoende sensitief 

zijn, is dat de moderatoren (zoals sekse en etniciteit) de attitude, kennis en sociale vaardigheden in 

de vooraf verwachte richting beïnvloedden. Ook de verandering die de attitude van leerlingen, het 

instrument met de beste psychometrische eigenschappen, laat zien over de meetmomenten komt 

sterk overeen met de verandering in kennis en sociale vaardigheden. Dit doet vermoeden dat ook de 

vragenlijsten voor kennis en sociale vaardigheden in staat waren een soortgelijk effect, als te zien 

was in attitude, op te pikken. Samengevat, lijken de meetinstrumenten goed in staat eventuele 

veranderingen als gevolg van Stay in Love+ vast te leggen en blijkt dat de attitude vragenlijst hier het 

beste in is geslaagd.  

 

Verschillen tussen condities. 

In het huidige onderzoek is gebruik gemaakt van een quasi-cohort benadering. Klassen werden 

ingedeeld in 3 condities (cohorten) die op verschillende tijdstippen de interventie ontvingen: na de 

eerste meting, de tweede meting of de derde meting. Klassen konden niet aselect worden 

toegewezen aan een conditie en tussen de condities kunnen systematische verschillen bestaan. Deze 

bleken ook inderdaad voor te komen. In conditie 2 bleken zich bv. minder klassen van het derde 

leerjaar te bevinden. Daarnaast bevatte deze conditie meer meisjes en autochtone leerlingen, hield 
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men beter vast aan de handleiding en was kwaliteit van overdracht door docenten beter. Door 

toevoeging van deze moderatoren aan het model kon dan ook een betere inschatting van het effect 

van Stay in Love+ worden gemaakt. Samengevat doen verschillen tussen condities geen afbreuk aan 

het resultaat dat Stay in Love+ een klein, direct positief effect heeft op attitude, kennis en sociale 

vaardigheden. 

 

Kromlijnige effect dat naast het interventie-effect bestaat. 

Oorspronkelijk was de bedoeling om een effect van Stay in Love+ te toetsen tegen een model 

waarin attitude, kennis en sociale vaardigheden van leerlingen m.b.t. partnergeweld niet zouden 

veranderen. Echter, over de vier meetmomenten nemen alle drie de effectmaten, attitude, kennis en 

sociale vaardigheden van leerlingen m.b.t. partnergeweld, eerst toe en daarna weer af. Dit 

kromlijnige effect is klein en lijkt onafhankelijk van het Stay in Love+ programma te bestaan. Het is 

onduidelijk waar dit effect door veroorzaakt wordt. De verschillende meetmomenten in deze studie 

vonden plaats tussen februari en juli. Het kan zijn dat attitude, kennis en sociale vaardigheden door 

het jaar heen een kleine fluctuatie laten zien. Het kan ook zijn dat de herhaalde afname van de 

vragenlijsten bij de proefpersonen invloed heeft gehad op de resultaten. De eerste meting duurde 70 

minuten en de metingen erna duurden 20 minuten. Het kan zijn dat leerlingen de vragenlijsten op de 

tweede meting serieuzer invulden omdat deze korter waren, maar dat op de metingen erna een 

gewenningseffect optrad. In een eerdere effectstudie met een soortgelijk design met vergelijkbare 

doelgroep en effectmaten is dit effect echter niet gevonden (Van der Velden et al., 2009). De vraag 

was daarom of er naast het kromlijnig effect in deze studie nog een effect van Stay in Love+ was 

waar te nemen. In de huidige studie is een model waarin werd uitgegaan van een effect van Stay in 

Love+, getest t.o.v. een model waarin alleen werd uitgegaan van het bovengenoemde effect. Uit de 

resultaten bleek dat het eerste model de data beter beschreef. Samengevat blijft het resultaat 

bestaan dat bovenop het kromlijnige effect Stay in Love+ een klein, kortdurend, positief effect op 

attitude, kennis en sociale vaardigheden heeft.  

 

5.3.3 Interpretatie van het kleine, kortdurende effect van Stay in Love+  
In het huidige onderzoek was het niet mogelijk te bepalen hoeveel leerlingen hebben geprofiteerd 

van het programma, maar de gevonden effecten van Stay in Love+ zijn klein en kortdurend. 

Daarnaast werd gevonden dat deze effecten zich vooral manifesteerden in meisjes en leerlingen 

met een groter emphatisch vermogen. In deze paragraaf wordt besproken hoe deze kleine effecten 

geïnterpreteerd kunnen worden.  

 

Aanpak risicofactoren.  

Stay in Love+ beoogt in te grijpen op risicofactoren van partnergeweld. Helaas is in deze studie geen 

instrument meegenomen om de mate waarin deze groep al met partnergeweld in aanraking is 

gekomen, te meten. Het kan dus niet worden vastgesteld wat het risico op partnergeweld in deze 

groep op dit moment is. Wel is gevonden dat de attitude, kennis en sociale vaardigheden van 

leerlingen m.b.t. partnergeweld vóór aanvang van het programma gemiddeld hoog waren, d.w.z. dat 
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jongeren gemiddeld gesproken een negatieve attitude hebben t.a.v. partnergeweld, reeds over veel 

kennis beschikken ten aanzien van de negatieve gevolgen van partnergeweld, en voldoende sociale 

vaardigheden rapporteren om interpersoonlijke conflicten in een partner relatie op te kunnen lossen.  

Het kan zijn dat de attitude, kennis en sociale vaardigheden van VMBO leerlingen m.b.t. 

partnergeweld inderdaad minder laag zijn dan verwacht. Dit komt overeen met de bevinding dat veel 

leerlingen tijdens de lessen aangeven al veel over (de negatieve gevolgen van) partnergeweld te 

weten. Als de attitude, kennis en sociale vaardigheden m.b.t. partnergeweld al hoog zijn (en dus een 

minder groot risico meer vormen), mag verwacht worden dat Stay in Love+ weinig ruimte heeft om 

deze te verbeteren. Dit zou tevens kunnen verklaren waarom het directe effect van Stay in Love+ 

klein is. In dit geval rijst de vraag of een programma dat partnergeweld beoogt te voorkomen niet op 

andere risicofactoren voor partnergeweld moet ingrijpen (bijv. op drankgebruik). Om vast te stellen 

op welke risicofactoren m.b.t. partnergeweld, anders dan attitude, kennis en sociale vaardigheden 

deze doelgroep kwetsbaar is, is vervolgonderzoek nodig. 

  

Leeftijdseffect 

De kleine, kortdurende effecten van Stay in Love+ kunnen het gevolg zijn van de leeftijd en het 

niveau van de leerlingen. In een onderzoek naar de voorloper van Stay in Love+ (Stay in Love: van 

de Borne, 2006) werd het programma aangeboden aan 16-20 jarige leerlingen die een hogere vorm 

van onderwijs volgden (HAVO/VWO en ROC). In hogere leerjaren hebben leerlingen vaker verkering 

waardoor ze het geleerde direct kunnen toepassen. Aanwijzingen hiervoor zijn dat in het huidige 

onderzoek met name leerlingen uit het derde leerjaar aangaven meer te leren. Daarnaast kan het 

zijn dat de stof van Stay in Love+ beter bij leerlingen aansluit die een hogere vorm van onderwijs 

volgen. Docenten in het huidige onderzoek gaven namelijk aan de stof te moeilijk te vinden voor 

VMBO leerlingen tussen 12-15 jaar. 

 

Vergelijking effect Stay in Love+ met effecten van het programma Safe Dates. 

In deze studie is aangetoond dat Stay in Love+ een beperkt, positief effect heeft op de attitude, 

kennis en sociale vaardigheden van leerlingen m.b.t. partnergeweld. Het directe effect dat Stay in 

Love+ heeft op attitude van leerlingen, is in dezelfde orde van grootte als het effect van Safe Dates, 

het programma waar Stay in Love+ (deels) op gebaseerd is. Direct na de lessen is op attitude van 

leerlingen een effect size vastgesteld van Cohen’s d = 0,11 (vgl. Cohen’s d = 0,10; Foshee et al., 

1996).  

Op korte termijn lijken de effecten van Stay in Love+ en Safe Dates dus vergelijkbaar. Hierbij 

dient te worden opgemerkt dat voor zowel Stay in Love+ als voor Safe Dates (Foshee et al.,1996) 

geldt dat de attitude vóór aanvang van het programma al hoog was en weinig ruimte voor 

verbetering liedt.  

 De langere termijn effecten van Safe Dates op attitude zijn niet gemeten. In de jaren na Safe 

Dates is alleen gemeten of leerlingen in aanraking kwamen met partnergeweld. Uit deze studie 

(Foshee et al. 2005) bleek dat de positieve verandering in attitude, direct na Safe Dates, 4 jaar later 

minder partnergeweld tot gevolg had. Of dit ook bij Stay in Love+ het geval is moet 
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vervolgonderzoek uitwijzen. De eerste aanwijzingen dat de effecten twee maanden na Stay in Love+ 

uitdoven, lijken niet gunstig. Echter kan er ook een slaapeffect optreden waarbij de geleerde 

vaardigheden pas weer worden gebruikt als de jongere met partnergeweld in aanraking komt.  

 

5.4 Slotconclusie 
 

De programma-integriteit van Stay in Love+ was gemiddeld gesproken matig en voor verbetering 

vatbaar. Toch werd vastgesteld dat Stay in Love+ een klein, kortdurend, positief effect heeft op 

attitude en in mindere mate op kennis en sociale vaardigheden van leerlingen m.b.t. partnergeweld. 

Deze effecten golden met name voor meisjes en leerlingen met een groter empathisch vermogen. 

Vervolgonderzoek moet vaststellen of deze tijdelijk geconstateerde verandering ook daadwerkelijk 

leidt tot een vermindering van partnergeweld. Daarnaast is vastgesteld dat bij een lage programma-

integriteit Stay in Love+ in de twee maanden na het programma een averechts effect heeft op de 

attitude en kennis van leerlingen m.b.t. partnergeweld. 
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Tabel 1 Overzicht van prevalenties van partnergeweld 

   Slachtoffer %    Dader %  

Bron Steekproef Psychisch Fysiek Seksueel  Psychisch Fysiek Seksueel 

Pradubmook-Sherer, 2009 

Middelbare scholieren in Bangkok, Thailand 

N = 695 

Leeftijd = 14-19 

♂: 49,2 

♀: 46,7 

♂: 41,9 

♀: 41,2 

♂: 43,2 

♀: 46,7 
 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

O’Leary et al., 2008 

Middelbare scholieren uit New York, VS 

N = 2363 

Leeftijd = 14-20 

♂: 85 

♀: 88 

♂: 31 

♀: 30 

- 

- 
 

♂: 85 

♀: 92 

♂: 24 

♀: 40 

- 

- 

Sherer, 2009 

Middelbare scholieren uit Noord en Centraal Israel 

N = 778 

Leeftijd = 14-18 

♂: 42,3 

♀: 26,4 

♂: 41,4 

♀: 32,8 

♂: 46,4 

♀: 21,7 
 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Munoz-Rivas et al., 2007 

Middelbare scholieren in Madrid, Spanje 

N = 2416 

Leeftijd = 16-20 

♂: 92,3 

♀: 93,7 

♂: 31,3 

♀: 37,4 

- 

- 
 

♂: 92,8 

♀: 95,3 

♂: 31,7 

♀: 41,9 

- 

- 

Howard et al., 2007, 2008 

Representatief sample middelbare scholieren in de VS 

N = 7179 

Leeftijd = 14-18 

- 

- 

♂: 10 

♀: 10,3 

- 

- 
 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Foshee et al., 20091 

Middelbare scholieren in North Carolina, VS 

N = 973 

Leeftijd = 13-15 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
 

42 

- 

Matig2:  13 

Ernstig2: 5 

2 

- 

1 In deze studie zijn de gegevens niet per sekse weergegeven 
2 De definitie van matig en ernstig fysiek geweld staat in de tekst onder paragraaf 1.2 
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Figuur 1. Trajecten van dadergedrag m.b.t. partnergeweld (uit: Foshee et al., 2009). De grafiek 
linksboven geeft psychologisch partnergeweld weer (bereik schaal:0-42), de grafiek rechtsboven geeft 
matig fysiek partnergeweld weer (bereik schaal: 0-33), de grafiek linksonder geeft ernstig fysiek 
partnergeweld weer (bereik schaal: 0-15) en de grafiek rechtsonder geeft seksueel partnergeweld 
weer (bereik schaal: 0-6). 

 

Figuur 2. Trajecten van gewelddadig gedrag tussen tussen 13 en 18 jaar (uit:Herrenkohl et al., 2006) 
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Tabel 2 Overzicht van de kenmerken van primaire preventieprogramma’s die als doel hebben om partnergeweld onder jongeren te voorkomen 
Referenties Interventie setting, duur, 

populatie 
Interventie activiteiten Wie geven interventie en was 

er een training 
Programma-integriteit 

Averly-Leaf, 
Cascardi, 
O’Leary & 
Cano, 1997 

Setting: klas 
Duur: 5 sessie in 1 week (duur niet 
genoemd) 
Populatie: middelbare scholieren 

Doelen: 
- laten zien hoe sekse ongelijkheid geweld in 

de hand werkt. 
- Laten inzien dat een positieve attitude tav 

geweld agressieve conflict oplossingen in de 
hand werken. 

- Identificeren van constructieve communicatie 
vaardigheden. 

- informatie geven over mogelijkheden dat je 
als slachtoffer hulp kan zoeken en waar dat 
kan. 

 

Wie: docenten gezondheid 
Training: 8 uur training om 
kennis over verkeringsgeweld te 
vergroten en voorbereiding op 
geven van lessen 

Geen info 

Foshee, 1998, 
Foshee et al., 
1996, 1998, 
2000, 2004 

Setting: klas en gemeenschap + 
booster sessies over de telefoon aan 
de helft van de deelnemers  
Duur:  
Lessen: 10 sessie (45 min.) in 1 
maand 
Booster: 45 min. 
Populatie: middelbare scholieren 
(tweede en derde klas) 

Doel: Het programma is er op gericht normen 
over partnergeweld en sekserollen te veranderen 
en prosociale vaardigheden te vergroten.  
Uitvoering: 
- lesprogramma in de klas 
- theater productie 
- posterwedstrijd 
- activiteiten in de gemeenschap waar de 

school in staat 
- training van mensen die diensten verlenen in 

de gemeenschap 
 

Wie: docenten gezondheid en 
fysiek ontwikkeling, staf van 
bedrijven die diensten aan de 
gemeenschap leveren. 
Training: 20 uur training voor 
docenten over curriculum, 3 uur 
staf die diensten aan de 
gemeenschap leveren (geen info 
over aantal)  

Deelname aan lessen werd 
bijgehouden. 
Een deel van de lessen is 
geobserveerd en er is 
vastgesteld of docenten aan 
het curriculum toekwamen 
(90,7% van het curriculum 
werd behandeld) 

Hilton et al., 
1998 

Setting: klas en grotere groepen 
Duur: geen info 
Populatie: middelbare scholieren 
(vijfde klas) 

Doel: Het programma is er op gericht kennis te 
vermeerden ipv attitude te veranderen. 
Uitvoering: Counselors bediscussiëren: 
- Risico’s voor en consequenties van 

partnergeweld 
- Signalen van partnergeweld 
- Opties voor slachtoffers 
- Wetten mbt geweld 

Wie: counselors, 
maatschappelijk werkers en 
politieagenten 
Training: 1 team building dag, 
maar weinig controle over 
uiteindelijke inhoud workshop 

Geen info 
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Tabel 2 (vervolg) 
Referenties Interventie setting, duur, populatie Interventie activiteiten Wie geven interventie en was 

er een training 
Programma-integriteit 

Jaffe et al., 
1992 

Setting: klas en auditorium 
Duur: 1 groep halve dag, 1 groep 
hele dag (groepen zijn 
samengenomen voor analyse) 
Populatie: middelbare scholieren 

Doel:Dit programma gaat uit van de sociale 
leertheorie en feministen theorie.  
Uitvoering: Sprekers vanuit de gemeenschap en 
politieagenten bediscussiëren partnergeweld 
tegenover vrouwen. Studenten produceren een 
school actie plan om ideeën te genereren om 
meer aandacht aan geweld te besteden en geld 
in te zamelen. 

Wie: professionals in de 
gemeenschap, politieagenten, 
slachtoffers van partnergeweld 
Training: geen info 

Geen info 

Jones, 1991 Setting: klas 
Duur: 5-6 dagen (aantal uren niet 
genoemd) 
Populatie: middelbare scholieren 

Dit programma is gebaseerd op de feministen 
theorie. Doelen: 
- definiëring van misbruik 
- mythes rond misbruik ontkrachten 
- Informatie geven over de reden waarom 

geweld voorkomt 
- Informatie geven over de vaardigheden die 

nodig zijn om misbruik te verminderen. 

Wie: docenten 
Training: 1 dag training, maar er 
was weinig controle over hoe 
docenten het materiaal in de klas 
gebruikten. Docenten worden 
getraind om het ‘vaardigheden 
voor geweld vrije relaties’ 
curriculum te implementeren 

Geen info 

Krajewski, 
Rybarik, 
Dosch & 
Gilmore, 1996 

Setting: klas 
Duur: 10 opeenvolgende lessen (uren 
niet genoemd) 
Populatie: middelbare scholieren 
(eerste klas) 

Dit programma is gebaseerd op de feministen 
theorie. Doelen: 
- definiëring van misbruik 
- mythes rond misbruik ontkrachten 
- Informatie geven over de reden waarom 

geweld voorkomt 
Uitvoering: Informatie geven over de 
vaardigheden die nodig zijn om misbruik te 
verminderen. 

Wie: docenten gezondheid en 
counselors van een ‘blijf van mijn 
lijf’ huis voor vrouwen 
Training: 1 dag Docenten worden 
getraind om het ‘vaardigheden 
voor geweld vrije relaties’ 
curriculum te implementeren. 

Geen info 
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Tabel 2 (vervolg) 
Referenties Interventie setting, duur, populatie Interventie activiteiten Wie geven interventie en was 

er een training 
Programma-integriteit 

Lavoie, 
Vecina, 
Piche & 
Bolvin, 1995 

Setting: klas 
Duur:  
Korte versie: 2-2,5 uur 
Lange versie: 4-5 uur  
Populatie: middelbare scholieren 
(vierde klas) 

Doel: Het programma is gericht op: 
- het behouden van controle over de eigen 

omgeving en andere mensen.  
- identificeren van verschillen van controle en 

deze veroordelen. 
- begrip van geweld in relaties 
- respect en verantwoordelijkheid in relaties 
Uitvoering: In de lange versie kregen de 
deelnemers een film te zien en schreven een 
opstel over partnergeweld.  

Wie: leden van organisaties die 
diensten aan de gemeenschap 
leveren. 
Training: geen info 

Alleen studenten die bij sessie 
aanwezig waren, zijn 
meegenomen in analyses. 

MacGowan, 
1997 

Setting: klas 
Duur: 5 uur over 5 dagen 
Populatie: middelbare scholieren 

Doel: Interventie is gebaseerd op het bewijs dat 
controlerende attitudes, bezitterigheid en 
jaloersheid gerelateerd zijn partnergeweld.  
Uitvoering: De lessen focussen zich op: 
- geweld in de samenleving 
- herkenning van misbruik 
- macht en controle in relaties 
- kenmerken van een goede relatie 
- communicatie en probleem oplossend 

vaardigheden. 

Wie: docenten 
Training: 3 uur training  

Aanwezigheid is gecheckt en 
docenten vulden een checklist 
in over welke onderwerpen 
behandeld werden. 

Pacifici et al. 
2001 

Setting: klas 
Duur: 6.7 uur 
Populatie: middelbare scholieren 

Het programma heeft als doel: 
- bewustzijn vergroten van het bestaan van 

seksuele dwang 
- aandacht voor de onderliggende attitudes, 

gedachten en veronderstellingen 
- positieve vaardigheden versterken om seks 

te kunnen weigeren. 
Uitvoering: Activiteiten zijn video, rollenspel, 
discussie en interactief video verhaal. 

Wie: docenten gezondheid 
Training: handleiding 

Er was een debriefing met 
docenten om betrokkenheid bij 
het curriculum vast te stellen. 

Weisz & 
Black, 2001 

Setting: klas 
Duur: 18 uur over 6-12 weken 
Populatie: middelbare scholieren 
(eerste klas) 

Het programma heeft tot doel: 
- het vergroten van kennis over seksueel en 

partnergeweld en de hulp die hiervoor waar 
verkregen kan worden 

- vergroten van intolerantie voor seksueel en 
partnergeweld 

- Aanleren van gedrag dat seksueel en 
partnergeweld kan voorkomen 

Wie: staf van een locale 
organisatie die raad geeft over 
verkrachting, studenten van de 
universiteit  
Training: geen info 

Consistentie van interventie 
werd bijgehouden. 
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Tabel 3 Evaluatie design en effecten van de preventieprogramma’s voor partnergeweld. 

Referenties Sample en kenmerken Design, activiteiten 
controle groep  

Post interventie follow 
up en retentie 
percentage 

Meetinstrumenten Interventie effecten  

Averly-Leaf, 
Cascardi, 
O’Leary & 
Cano, 1997 

N = 192 (45% man) 
Gemiddelde leeftijd = 16,5 
40% heeft verkering 

Design: Experimenteel 
(interventie vs controle) 
Controle groep: geen 
activiteiten 

Follow up: 2 dagen later 
Retentie: niet 
gerapporteerd 

Gedrag:  
- Conflict tactieken schaal; meet 
hoe individu conflicten oplost. 
Attitude:  
1. De goedpraten van 
interpersoonlijk geweld 
vragenlijst 
2. De goedpraten van 
jaloersheid en geweld in de 
verkering vragenlijst 

Gedrag: geen 
 
 
 
Attitude: 
1. I>C 
 
 
2. geen 

Foshee, 1998, 
Foshee et al., 
1996, 1998, 
2000, 2004 

N = 1886-1965 (50% man) 
Gemiddelde leeftijd = 13.9 
(12-17) 
72% heeft verkering gehad 

Design: Experimenteel 
(interventie vs controle) 
Controle groep: is 
blootgesteld aan 
buitenschoolse activiteiten 

Follow up (retentie): 
1 maand (>90%) 
12 maanden (>90%) 
48 maanden (74,2%) 

Gedrag: 18 items die gebruik 
van psychologisch, fysiek en 
seksueel geweld vaststellen. 
 
Attitude: Verkeringsgeweld 
normen 
Sociale vaardigheden: 
1.communicatievaardigheden 2. 
respons op boosheid 

Gedrag: I>C (48 
maanden), alleen voor 
fysiek en seksueel 
geweld. 
Attitude: I>C (12 
maanden) 
Sociale vaardigheden: 
1. I>C (1 maand) 
2. I>C (1 maand), geen 
(12 maanden) 

Hilton et al., 
1998 

N = 352 (50% man) 
Gemiddelde leeftijd = 16,5 
Geen info over verkering 
status 

Design: 1 groep pre-post 
Controle groep: geen 

Follow up (retentie): 
Direct (46,5%) 
6 weken (37,8%) 
 

Gedrag: Fysiek agressie 
gemeten met de Conflict 
Tactieken Schaal 
Kennis: seksueel geweld schaal 
Attitude: attitude ten opzichte 
van verkeringsverkrachting  

Gedrag: geen 
 
Kennis: I>C (direct en na 
6 weken) 
Attitude: geen 

Jaffe et al., 
1992 

N = 737 (51% man) 
Gemiddelde leeftijd = geen 
info (middelbare school) 
Geen info over verkering 
status 

Design: 1 groep pre-post 
Controle groep: geen 

Follow up (retentie): 
1 week (geen gegevens) 
6 weken (geen gegevens) 
 

Attitude, kennis, en 
gedragsintentie: 48 items die 
attitude, kennis over 
sekserollen, en 
verkeringsgeweld vaststellen en 
de intentie om hulp te zoeken 

I>C voor het hele 
sample, maar C>I voor 
mannen (1 en 6 weken) 

Noot: I = Interventie; C = controle groep; I>C betekent dat de Interventie groep een groter effect heeft dan de controle groep 
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Tabel 3 (vervolg) 
Referenties Sample en kenmerken Design, activiteiten 

controle groep  
Post interventie follow 
up en retentie 
percentage 

Meetinstrumenten Interventie effecten  

Jones, 1991 N = 1160 
Geen info over leeftijd, 
sekse ratio en verkering 
status 

Design: quasi experimenteel 
Controle groep: activiteiten 
niet vermeld 

Follow up (retentie): 
Geen gegevens over 
beiden  
 

Kennis:  
1. Over huiselijk en 
partnergeweld 
2. over beschikbare hulpbronnen 
Attitude: over huiselijk en 
partnergeweld 

Kennis: 
1. I>C 
 
2. geen data 
Attitude: geen 

Krajewski, 
Rybarik, Dosch 
& Gilmore, 1996 

N = 239  
Geen info over sekse ratio 
Gemiddelde leeftijd = 12,3 
Geen info over verkering 
status 

Design: quasi experimenteel 
Controle groep: normale 
gezondheid programma 

Follow up (retentie): 
1 week (geen gegevens) 
5 maanden (geen 
gegevens) 
 

Kennis: Over huiselijk en 
partnergeweld 
Attitude: over huiselijk en 
partnergeweld 

Kennis: I>C (1 week), 
geen (5 maanden) 
Attitude: I>C (1 week), 
geen (5 maanden) 

Lavoie, Vecina, 
Piche & Bolvin, 
1995 

N = 517 (43% man) 
Gemiddelde leeftijd = 14,9 
Geen info over verkering 
status 

Design: Experimenteel 
(short vs long intervention) 
Controle groep: geen 

Follow up (retentie): 
1 maand (geen gegevens) 
 

Kennis: 9 items over 
verkeringsgeweld 
Attitude: 17 items over 
verkeringsgeweld 

Kennis: I>C (geen 
verschil interventies) 
Attitude: I>C (geen 
verschil tussen 
interventies) 

MacGowan, 
1997 

N = 440 (44% man) 
Gemiddelde leeftijd = 12,6 
(11-16) 
Geen info over verkering 
status 

Design: Experimenteel 
(interventie vs controle) 
Controle groep: activiteiten 
niet vermeld 

Follow up (retentie): 
1 dag (59,4%) 
 

Kennis en Attitude: Compositie 
schaal score die kennis over 
verkeringsgeweld en attitude tav 
de verschillende vormen van 
geweld en omgaan met 
verkeringsgeweld weergeeft 

Kennis en Attitude: 
Compositie schaal: I>C 

Pacifici et al. 
2001 

N = 547 (48% man) 
Gemiddelde leeftijd = 15,8 
Geen info over verkering 
status 

Design: Experimenteel 
(interventie vs controle) 
Controle groep: normale 
gezondheid programma 

Follow up (retentie): 
Direct (84%) 
 

Attitude: Seksueel attitude 
schaal (sekse rol stereotypering, 
acceptatie van interpersoonlijk 
geweld, acceptatie van 
verkeringsverkrachting) 

Attitude: geen 

Weisz & Black, 
2001 

N = 66 (42% man) 
Gemiddelde leeftijd = 12,8 
Geen info over verkering 
status 

Design: quasi experimenteel 
Controle groep: activiteiten 
niet vermeld 

Follow up (retentie): 
Direct (59%) 
6 maanden (45%) 
 

Kennis: 17 items van de kennis 
van seksueel geweld schaal 
Attitude: 25 items over attitude 
jegens verkeringsverkrachting, 
verkeringsgeweld en 
tienerrelaties 

Kennis: 
I>C (direct en 6 
maanden) 
Attitude: 
I>C (direct en 6 
maanden) 

Noot: I = Interventie; C = controle groep; I>C betekent dat de Interventie groep beter scoort op de betreffende maat dan de controle groep 
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Tabel 4 
In de tabel staat de school, het leerjaar, aantal docenten, of zij de training hebben gevolgd, 
aantal lessen dat klassen hebben gehad, in hoeverre de docenten toekwamen aan de inhoud 
van de les (schaal = 1-3), of de verwerkingsopdrachten gemaakt zijn, ouderavond. + = Ja, - = 
Nee, x = geen gegevens 

School Leerjaar Docenten Training 

 

Lessen Inhoud les Poster1 Fotostrip2 

 

Ouder 

Avond 

1 2 1 + 4 - - - - 

1 2 1 + 4 - - - - 

1 3 2 +/+ 4 2,17 - - - 

1 3 1 + 4 2 - - - 

1 3 1 + 4 1,90 - - - 

1 3 1 + 4 2 - - - 

4 2 2 +/+ 4 - - - +* 

4 2 1 + 4 - - - +* 

4 2 2 +/+ 4 - - - +* 

4 2 2 -/+ 0 - - - +* 

4 2 2 +/+ 4 - - - +* 

4 2 2 +/+ 2 - - - +* 

4 2 2 +/- 4 1,78 - - +* 

4 2 2 -/+ 4 2 - - +* 

9 1 1 + 4 - - - - 

9 1 1 + 4 - - - - 

9 1 1 + 4 - - - - 

9 1 1 + 3 - - - - 

5 1 1 + 4 2,4 + - - 

5 1 1 + 4 - + - - 

5 1 1 + 4 2,60 + - - 

5 1 1 + 4 2,60 + - - 

5 1 1 + 4 - + - - 

5 1 1 + 4 - + - - 
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Tabel 4 (vervolg) 

School Leerjaar Aantal 

Docenten 

Training 

Gevolgd 

Aantal 

lessen 

Inhoud les Poster1 Fotostrip1 

 

Ouder 

avond 

6 2 1 + 4 2,70 + + +** 

6 2 1 + 4 1,25 + + +** 

6 2 2 -/- 3 1,33 + + +** 

6 2 1 + 4 2,25 + + +** 

8a 1 1 + 4 2,13 - - - 

8a 1 1 + 3 2,20 - - - 

8a 1 2 -/- 0 - - - - 

8a 1 1 + 4 2,50 - - - 

8a 1 1 - 4 2,20 - - - 

3 2 2 +/+ 4 2 + - + 

3 2 2 +/+ 4 1,50 + - + 

2 3 1 + 4 2,33 - - - 

2 3 2 +/- 4 2,22 - - - 

2 3 1 + 3 2 - - - 

2 3 1 + 3 2 - - - 

2 3 2 +/+ 4 2,30 - - - 

2 3 2 +/+ 4 2,40 - - - 

8b 1 1 + 0 - - - - 

8b 1 1 + 4 1,47 - - - 

8b 1 1 + 0 - - - - 

8b 2 1 + 4 1,90 - - - 

8b 2 1 + 0 - - - - 

8b 2 1 + 4 1,47 - - - 

Totaal - 62 85% 77% 2,07 29%*** 10%*** 33% 
1  Verwerkingsopdrachten 

*  Onderdeel van de reguliere ouderavond 

** Opkomst 4 ouders 

*** Cijfers gebaseerd op de 42 klassen die les hebben gehad. 
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Tabel 5 Gegevens over de frequentie waarin de lessen Stay in Love+ worden gegeven en de 
duur van 1 lesuur. 

School Frequentie Duur van 1 les 

1 1 x per week* 1 lesuur 

1 1 x per week* 1 lesuur 

1 1 x per week 1 blokuur 

1 1 x per week* 1 lesuur 

1 1 x per week* 1 lesuur 

1 1 x per week* 1 lesuur 

4 Alle lessen in 1 week ½ uur ’s ochtends en een ½ uur ’s middags 

4 Alle lessen in 1 week ½ uur ’s ochtends en een ½ uur ’s middags 

4 Alle lessen in 1 week ½ uur ’s ochtends en een ½ uur ’s middags 

4 X X 

4 Alle lessen in 1 week ½ uur ’s ochtends en een ½ uur ’s middags 

4 Alle lessen in 1 week ½ uur ’s ochtends en een ½ uur ’s middags 

4 1 x per week* ½ uur ’s ochtends en een ½ uur ’s middags 

4 1 x per week ½ uur ’s ochtends en een ½ uur ’s middags 

2 1 x per week* 1 lesuur 

9 1 x per week 1 lesuur 

9 1 x per week 1 lesuur 

9 1 x per week 1 lesuur 

9 1 x per week 1 lesuur 

5 1 x per week 1 lesuur 

5 1 x per week 1 lesuur 

5 1 x per week 1 lesuur 

5 1 x per week 1 lesuur 

5 1 x per week 1 lesuur 

5 1 x per week 1 lesuur 

6 1 x per week, laatste lessen een 

blokuur 

1 lesuur 
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Tabel 5 (vervolg) 

School Frequentie Duur van 1 les 

6 1 x per week, laatste lessen een blokuur 1 lesuur 

6 1 x per week 1 lesuur 

6 1 x per week, laatste lessen een blokuur 1 lesuur 

8a Alle lessen in 1 week 1 lesuur 

8a Alle lessen in 1 dag 1 lesuur 

8a X  

8a Alle lessen in 1 week 1 lesuur 

8a Alle lessen in 1 week 1 lesuur 

3 2x een blokuur – 1x per week 1 lesuur 

3 2x een blokuur – 1x per week 1 lesuur 

2 1 x per week* 1 lesuur 

2 1 x per week 1 lesuur 

2 1 x per week 1 lesuur 

2 1 x per week* 1 lesuur 

2 1 x per week* 1 lesuur 

8b X  

8b Uiteenlopend 1 lesuur 

8b X  

8b 2x een blokuur – 1x per week 1 lesuur 

8b X  

8b 2x een blokuur – 1x per week 1 lesuur 

* Tussen sommige lessen zit meer dan 1 week. 
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Tabel 6 Data van lessen per school en observatiedata schooljaar 2008/2009. 
 
School 

Cond. Observatie? Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 

1 NEE 5 maart 12 maart 18 maart 2 april 
1 NEE 26 feb 12 maart 26 maart 2 april 
1 JA 26 feb 2 maart 9 maart 16 maart 
1 JA 11 maart 18 maart 1 april 8 april 
1 JA 10 maart 31 maart 3 april 7 april 

1 

1 JA 3 maart 10 maart 17 maart 24 maart 
1 NEE 3 maart 4 maart 5 maart 6 maart 
1 NEE 3 maart 4 maart 5 maart 6 maart (met 2C) 
1 NEE 3 maart 4 maart  5 maart 6 maart (met 2B) 
1 NEE Uitgevallen Uitgevallen Uitgevallen Uitgevallen 
1 NEE 3 maart 4 maart 

 
5 maart  
 

5 maart 

1 NEE 3 maart 3 maart Uitgevallen Uitgevallen 

1 JA 3 maart 4 maart 11 maart 27 maart 

4  

1 JA 3 maart 4 maart 11 maart 18 maart 
2 JA 9 april 16 april 23 april 30 april 
2 NEE 8 april 15 april 22 april 29 april 
2 NEE 17 april 24 april 1 mei 8 mei 
2 JA 7 april 14 april 21 april 28 april 
2 JA 7 april 14 april 21 april 28 april 

5 

2 NEE 17 april 24 april 1 mei 8 mei 
3 JA 3 juni 3 juni 10 juni 17 juni 3 
3 JA 3 juni 3 juni 10 juni  
2 JA 19 maart 27 maart 3 april 3 april 
2 JA 19 maart 27 maart 3 april 3 april (½) 
2 JA 19 maart 27 maart 3 april Niet af 

6 

2 JA 19 maart 27 maart 3 april 3 april 
1 JA 3 maart 17 maart 7 april 14 april 
3 JA 19 mei 26 mei 9 juni 23 juni 
3 JA 20 mei 27 mei 11 juni Uitgevallen 
3 JA 20 mei 27 mei 17 juni Uitgevallen 
3 JA 18 mei 25 mei 8 juni 15 juni 

2 

3 JA 18 mei  25 mei 8 juni 15 juni 
2 Ja 20 april 21 april 22 april 23 april 
2 Ja 20 april 21 april 22 april 23 april 
2 Ja 24 april 24 april 24 april ?? 
2 Ja 20 april 21 april 22 april 23 april 

8a 

2 Ja 20 april 
(geen les) 

(½) 23 april 
(geen les) 

Uitgevallen Uitgevallen 

3 Nee 29 mei 29 mei 5 juni 5 juni 
3 Ja 28 mei 28 mei 4 juni 4 juni 
3 Nee Uitgevallen Uitgevallen Uitgevallen Uitgevallen 
3 Ja 26 mei 28 mei 18  juni 18 juni 
3 Nee Uitgevallen Uitgevallen Uitgevallen Uitgevallen 

8b 

3 Nee Uitgevallen Uitgevallen Uitgevallen Uitgevallen 
1 NEE ? ? ? ? 
1 NEE ? ? ? Niet af 
1 NEE ? ? ? ? 

9 

1 NEE ? ? Uitgevallen Uitgevallen 
Noot: lessen die dikgedrukt zijn werden geobserveerd! ‘Geen les’ betekent dat er geen Stay in Love les was.  

?: lesdatum onbekend.
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Oordeel leerlingen poster en website 
 
 Tabel 7 Oordeel van leerlingen over de poster 

 N % 

Erg leuk 116 23 

Leuk 226 44 

Neutraal 141 27 

Niet erg leuk 14 3 

Niet leuk 15 3 

Totaal 512 100 
 
 Tabel 8 Wat vonden leerlingen van de website? 

 N % 

Erg leuk 26 33 

Beetje leuk 34 44 

Niet leuk 3 4 

Anders 15 19 

Totaal 78 100 
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Verschillen tussen leerjaren m.b.t betrokkenheid leerlingen 
  
Tabel 9 Betrokkenheid van leerlingen bij de Stay in Love+ lessen per leerjaar gebaseerd op 
lesobservaties. Scores liggen op een schaal van 1-3 (1 = onvoldoende, 2 = redelijk, 3= goed). 

 Betrokkenheid leerlingen 

Leerjaar N M SD 

1 12 2,36a 0,37 

2 9 2,02a,b 0,37 

3 10 1,81b 0,35 

 aVerschil op LSD posthoc toets p<0,05 

 bVerschil op LSD posthoc toets p<0,001 

 
Tabel 10 Mening van de leerlingen over de Stay in Love+ lessen per leerjaar. Hoge scores 
geven aan dat leerlingen de inhoud van de les leuker en makkelijker vonden, meer hebben 
geleerd en meer durfden te zeggen. Scores liggen op een schaal van 1-3 

Wat vond je van de les?  Was de inhoud van de les makkelijk? 

Leerjaar N M SD  N M SD 

1 270 1,28c,d 0,65  252 1,51a,b 0,52 

2 280 0,76b,d 0,66  257 1,65b 0,53 

3 149 0,95b,c 0,59  135 1,64a 0,54 
a Verschil op LSD posthoc toets p<0,05 
b Verschil op LSD posthoc toets p<0,01 
c Verschil op LSD posthoc toets p<0,001 
d Verschil op LSD posthoc toets p<0,001 

 

Tabel 11 Mening van de leerlingen over de Stay in Love+ lessen per leerjaar. Hoge scores 
geven aan dat leerlingen de inhoud van de les leuker en makkelijker vonden, meer hebben 
geleerd en meer durfden te zeggen. Scores liggen op een schaal van 1-3 

Heb je veel geleerd?  Durfde je alles te zeggen? 

Leerjaar N M SD  N M SD 

1 244 1,09b,c 0,50  249 1,91c 0,82 

2 254 0,79a,c 0,58  269 1,46c 0,75 

3 138 1,41a,b 0,63  149 1,23c 0,58 
a Verschil op LSD posthoc toets p<0,05 
b Verschil op LSD posthoc toets p<0,01 
c Verschil op LSD posthoc toets p<0,001 
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Verschillen tussen condities m.b.t. kwaliteit overdracht lessen 
Kijken we naar de kwaliteit van de structuur van de lessen per conditie dan blijkt dat er verschillen zijn 
in de mate waarin de docenten in de verschillende condities de lessen structureren. Docenten in 
conditie 2 structureren lessen beter dan in conditie 1. Er zijn geen verschillen met conditie 3 (Tabel 
12). 

Tabel 12 Overzicht van kwaliteit van overdracht van Stay in Love+ lessen per conditie 
gebaseerd op lesobservaties. Scores liggen op een schaal van 1-3 (1 = onvoldoende, 2 = 
redelijk, 3= goed). 

 Structuur  Lescompetentie  Creëren veilige sfeer 

Conditie N M SD  M SD  M SD 

1 7 2,16a 0,36  2,18b 0,37  2,09 0,42 

2 14 2,55a 0,28  2,73a,b 0,32  2,31 0,32 

3 10 2,33 0,36  2,41a 0,32  2,18 0,15 
a Verschil op LSD posthoc toets p<0,05 
b Verschil op LSD posthoc toets p<0,005 

 
Daarnaast zijn de onderwijsvaardigheden van docenten verschillend tussen de condities. Dit wordt 
veroorzaakt doordat onderwijsvaardigheden van docenten in de tweede conditie (Tabel 12) significant 
hoger zijn dan die van docenten in de twee andere condities. Dit laatste effect wordt veroorzaakt door 
het hoge aantal eerste klassen in conditie 2. Er zijn geen verschillen tussen condities in de mate 
waarin een docent een veilige sfeer wist te creëren.  
 
Verschillen tussen condities m.b.t. respons leerlingen 
In Tabel 13 is te zien dat leerlingen in de klassen in conditie 2 significant meer betrokken waren bij de 
lessen dan leerlingen uit klassen in de nadere condities.  
 

Tabel 13 Betrokkenheid van leerlingen bij de Stay in Love+ lessen per conditie gebaseerd op 
les observaties 

 Betrokkenheid leerlingen 

Conditie N M SD 

1 7 1,77a 0,42 

2 14 2,35a 0,35 

3 10 1,93 0,29 

 a Verschil op posthoc toets p<0,005 
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Verschillen tussen condities m.b.t. respons leerlingen (vervolg) 
Tabel 14 laat zien dat leerlingen in conditie 2 de lessen significant leuker vonden dan leerlingen in 
conditie 1 en 3 en dat leerlingen in conditie 1 de lessen significant leuker vonden dan leerlingen in 
conditie 3. Daarnaast vonden leerlingen in conditie 2 de lessen makkelijker dan leerlingen in conditie 
3. 

Tabel 14 Mening van de leerlingen over de Stay in Love+ lessen per conditie. Hoge scores 
geven aan dat leerlingen de les leuker en makkelijker vonden, meer hebben geleerd en meer 
durfden te zeggen. Scores liggen op een schaal van 1-3 

Wat vond je van de les?  Vond je de inhoud van de les makkelijk? 

Conditie N M SD  N M SD 

1 291 1,01a,c 0,62  269 1,58 0,52 

2 250 1,13a,d 0,72  233 1,55a 0,53 

3 158 0,77c,d 0,67  142 1,68a 0,54 
a Verschil op LSD posthoc toets p<0,05 
c Verschil op LSD posthoc toets p<0,001 
d Verschil op LSD posthoc toets p<0,001 

 
 
Tabel 14 laat zien dat leerlingen in conditie 2 aangeven dat ze meer geleerd hebben dan leerlingen in 
condities 1 en 3. Als laatste is te zien dat leerlingen in conditie 2 meer durfden te zeggen dan 
leerlingen in condities 1 en 3.  
 

Tabel 14 Mening van de leerlingen over de Stay in Love+ lessen per conditie. Hoge scores 
geven aan dat leerlingen de les leuker en makkelijker vonden, meer hebben geleerd en meer 
durfden te zeggen. Scores liggen op een schaal van 1-3  

Heb je veel geleerd?  Durfde je alles te zeggen? 

Conditie N M SD  N M SD 

1 269 0,90a 0,56  290 1,21c 0,54 

2 227 1,00a,b 0,54  220 2,30c,d 0,68 

3 140 0,88b 0,65  157 1,24d 0,61 
a Verschil op LSD posthoc toets p<0,05 
b Verschil op LSD posthoc toets p<0,05 
c Verschil op LSD posthoc toets p<0,005 
d Verschil op LSD posthoc toets p<0,001 
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Beschrijving van de gegevens m.b.t. moderatoren 
De verdeling van scores is normaal voor leeftijd, moreel redeneren (uitgesplitst in: volwassen 
redenatie, onvolwassen redenatie), empathisch vermogen en programma-integriteit. De scores van 
lesintegriteit zijn multimodaal verdeeld; dit omdat clusters jongeren dezelfde score toegewezen krijgen 
omdat ze in dezelfde klas zitten. De gemiddelde scores en frequenties per conditie zijn weergegeven 
in tabel 15 en tabel 16. De verschillende moderatoren zouden bij voorkeur niet te veel moeten 
verschillen voor de verschillende condities. Dit is voor leeftijd, moreel redeneren, empathisch 
vermogen, geslacht en etniciteit het geval. De uitzondering hierop vormen leeftijd, les- en programma-
integriteit. In conditie twee was de les- en programma-integriteit aanzienlijk beter. Daarnaast was de 
gemiddelde leeftijd gemiddeld lager omdat in deze conditie geen derde klassen zijn meegenomen. Op 
deze variabelen zijn de drie condities niet gelijk. Dit verklaart misschien de verschillen in de hoogte 
van het gemiddelde, en het verloop in scores, op de vragenlijsten voor attitude, kennis en sociale 
vaardigheden over de meetmomenten, zoals weergeven in respectievelijk Figuur 4.1., Figuur 4.2 en 
Figuur 4.3. Deze lijkt verschillend in conditie twee ten opzichte van conditie een en drie.  
 

Tabel 15 Beschrijving van de gegevens m.b.t. de moderatoren leeftijd, moreel redeneren: 
volwassen en onvolwassen redeneren, empathisch vermogen, programma-integriteit en 
lesintegriteit per conditie 

 Conditie 1  Conditie 2  Conditie 3 

Moderatoren M SD  M SD  M SD 

Leeftijd 14,28* 1,02  13,51* ,74  14,82* ,97 

Moreel redeneren         

Volwassen redeneren ,69 ,25  ,69 ,21  ,70 ,22 

Onvolwassen Redeneren ,29 ,30  ,23 ,29  ,28 ,33 

Empathisch Vermogen 13,40 3,17  13,66 3,16  3,58 3,58 

Kwaliteit van lesoverdracht -,55* ,70  ,63* ,55  -,42* ,61 

Programma-integriteit 3,60* 3,60  5,74* ,84  3,92* ,59 
*LSD posthoc test p <0,001 
 
 
Tabel 16 Beschrijving van de gegevens m.b.t. moderatoren geslacht, en sekse per conditie. 
 Conditie 1 Conditie 2 Conditie 3 

Moderatoren N N N 

Geslacht 

Jongens 127* 113* 77* 

Meisjes 200** 149** 110** 

Etniciteit 

Autochtoon 164** 192** 77** 

Allochtoon 115** 37** 80** 
 * Chi-Square p < 0,005 

 ** Chi-Square p < 0,001 
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Groeimodel 

 
Figuur 3 Geaccelereerd groeimodel. De verticale stippellijn representeert het tijdpunt van interventie. 
T1 t/m 6 representeren de meetmomenten. BN = Beginniveau; LG = Lineaire Groei; KR = Kromming;  
IVI = Initiële Verandering Interventie; LGI = Lineaire Groei Interventie. Factorladingen zijn 
weergegeven direct rechts naast het pad (de pijlen). 
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Analyse Procedure 
Zie de beschrijving van het design in paragraaf 2.4.1 en de globale modellen beschrijving in paragraaf 4.2.1 en 
4.2.4. Recapitulerend: In alle modellen heeft iedere deelnemer zijn eigen lijn die gekenmerkt wordt door enkele 
parameters. De figuren geven, per conditie, slechts de gemiddelde lijn, maar er is ook individuele variatie in lijnen 
veroorzaakt door variatie in de betreffende groeiparameters. Bovendien is er in werkelijkheid ook nog een 
aanzienlijke fluctuatie rondom de gemodelleerde lijn (dus binnen een persoon), maar die variantie wordt als 
onverklaarde dan wel ongemodelleerde variantie beschouwd. De totale variantie is af te lezen aan de fouten-
balken in de figuren. Deze foutenbalken geven een standaarddeviatie omhoog en omlaag aan. De figuren zijn 
zodanig geschaald dat de rasterlijnen in de figuren precies een standaarddeviatie uit elkaar liggen en het totale 
gemiddelde in het midden van de Y-as ligt.  
 Alle parameters van het groeimodel zijn over de drie condities heen aan elkaar gelijk gesteld. De 
condities zijn alleen ingevoerd om de verschillen momenten van de interventie in het model op te kunnen nemen. 
We waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in verschillen tussen deze condities anders dan om te controleren of 
ze geen verstoring van het model veroorzaken. Omdat er toch aanzienlijke verschillen bleken te zijn hebben we 
de moderatoren gebruikt om die verschillen te verklaren en dat bleek goed mogelijk.  
 
Model 1 Referentiemodel 
Model 1 heeft een intercept-parameter, een slope-parameter en een kwadratische-parameter maar geen 
(parameters voor het) interventie effect. Omdat er nog geen sprake is van een interventie in deze modellen, is er 
ook geen noodzaak voor een geaccelereerd model. Niettemin is het nog mogelijk verschillen per conditie in 
gemiddelde (intercept) toe te laten. Dan blijkt conditie 2 een significant hoger gemiddelde te hebben terwijl 
conditie 1 en 3 niet significant van elkaar verschillen. De totale passendheid van het model verbetert echter 
hierdoor nauwelijks. Dit bevestigt dat, doordat te modelleren op individueel-traject-nivo, verschillen tussen 
condities geen bedreiging voor de bruikbaarheid van het model vormen. Tenslotte kunnen de residuele varianties 
gelijk gesteld worden over de vier meetmomenten: dit gaf bij geen van de attitude modellen verslechtering van de 
fit van het model. 
  
Model 2 interventiemodel 
Model 2: Het interventiemodel heeft naast een intercept-parameter (beginniveau BN), een slope-parameter 
(Lineaire Groei LG), en een kwadratische-parameter (Kromming KR), ook nog een initiële verandering interventie 
(IVI) en een lineaire groei interventie (LGI). De factorladingen tussen de latente groeivariabelen en de 
geobserveerde meetpunten zijn vastgesteld zoals weergegeven in Figuur 3 (zie bijlage 18). In het model zijn alle 
covariaties tussen de latente groei variabelen in eerste instantie vrij geschat en vervolgens getrimt (zie verderop). 
De overige toelichtende opmerkingen bij model 1 zijn hier ook van toepassing. 
   
Predictoren (in het rapport moderatoren genoemd): 
Model 1a en 2a: Voor de modellen met voorspellers zijn de individuele en programma-integriteit factoren als 
voorspellers toegevoegd aan het model. Iedere voorspellende factor werd met een regressiepad gerelateerd aan 
de latente groeivariabelen in het model. De covariaties tussen de voorspellers en de regressiepaden zijn vrij. 
 Alle modellen hebben een trimprocedure ondergaan. Dit houdt in dat niet-significante parameters (zowel 
covariaties als regressiepaden met een p ≥ .05) een lading krijgen van nul, waardoor hun effect in het model 
wordt geneutraliseerd. Alle niet-significante parameters worden één voor één getrimd, beginnend met de meest 
niet-significante parameters. Als eerste worden de covariaties getrimd, daarna de regressiepaden. Indien een 
voorspellende factor geen enkele relatie na de trimprocedure had met een latente groei variabele of andere 
voorspellende factor; dan werd deze ook getrimd. De gerapporteerde parameter schattingen van de  modellen in 
tabel 3 zijn van na de trimprocedure. 
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Model vergelijking 
Of een model de oorspronkelijke data goed beschrijft, wordt beoordeeld aan de hand van drie 
beoordelingsmaten: de Comparative Fit Index (CFI; Bentler, 1990), de Root Mean Square of Error of 
Approximation (RMSEA; Steiger, 1990) en de Akaike Information Criterion (AIC; Akaike, 1973, 1987). 
Voor de CFI betekent dat hoge waardes een betere beschrijving van de data aangeven (acceptabel 
vanaf CFI ≥ ,90; Kline, 2005) en voor de RMSEA geven lage waardes een betere beschrijving van de 
data aan (acceptabel vanaf RMSEA ≤ ,08; Kline, 2005). Voor de AIC geven lagere waardes een 
betere beschrijving van de data aan. Daarbij kan de AIC gebruikt worden om geneste modellen 
onderling met elkaar te vergelijken. Een verschil van 3 punten lager op de AIC betekent een 
significante verbetering. De analyse procedure wordt weergegeven in bijlage 19. 

 
Tabel 17 In deze tabel wordt weergegeven in hoeverre de vier verschillende modellen (M1, 

M2, M1a, M2a) de data voor attitude op de 4 meetmomenten juist weergegeven.  

Model- Attitude χ² Df CFI RMSEA AIC 

   M1 referentie Model 492 165 ,770 ,088 11494 

266 158 ,923 ,052 11281 

451 162 ,796 ,083 11458 

   M1a referentie Model met moderatoren 

   M2 Interventie Model 

   M2a Interventie Model met moderatoren 211 154 ,960 ,038 11234 
 

Tabel 18 In deze tabel wordt weergegeven in hoeverre de vier verschillende modellen (M1, 
M2, M1a, M2a) de data voor kennis op de 4 meetmomenten juist weergegeven.  

Model-Kennis χ² Df CFI RMSEA AIC 

   M1 referentie Model 514 163 ,706 ,091 19136 

296 158 ,884 ,058 18928 

489 159 ,724 ,090 19119 

   M1a referentie Model met moderatoren 

   M2 Interventie Model 

   M2a Interventie Model met moderatoren 254 152 ,914 ,051 18898 
 

Tabel 19 In deze tabel wordt weergegeven in hoeverre de vier verschillende modellen (M1, 
M2, M1a, M2a) de data voor sociale vaardigheden op de 4 meetmomenten juist 
weergegeven.  

Model-Sociale Vaardigheden χ² Df CFI RMSEA AIC 

   M1 referentie Model 367 162 ,867 ,070 10284 

519 191 ,797 ,082 11191 

365 160 ,867 ,070 10286 

   M1a referentie Model met moderatoren 

   M2 Interventie Model 

   M2a Interventie Model met moderatoren 271 157 ,926 ,053 10198 
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Tabel 20 Parameter schattingen Interventiemodel (Model 2a) 
Attitude Conditie 1 Conditie 2 Conditie 3 

Gemiddeld Beginniveau 3,805* 3,937* 3,798* 

Gemiddeld Initiële Verandering Interventie 0,056* 0,052* 0,054* 

Gemiddelde Lineaire Groei Interventie -0,044* -0,010* -0,034* 

Variantie Beginniveau 0,125* 0,116* 0,135* 

Variantie Initiële Verandering Interventie 0,007* 0,005* 0,008* 

Variantie Lineaire Groei Interventie 0,001* 0,001* 0,001* 

Residuen Variantie T1  0,068* 0,068* 0,068* 

Residuen Variantie T2  0,068* 0,068* 0,068* 

Residuen Variantie T3  0,068* 0,068* 0,068* 

Residuen Variantie T4  0,068* 0,068* 0,068* 

Kennis    

Gemiddeld Beginniveau 9,706* 10,249* 9,711* 

Gemiddeld Initiële Verandering Interventie 0,085* 0,061* 0,072* 

Gemiddelde Lineaire Groei Interventi -0,087* 0,097* -0,034* 

Variantie Beginniveau 1,468* 1,322* 1,509* 

Variantie Initiële Verandering Interventie 0,126* 0,109* 0,148* 

Variantie Lineaire Groei Interventie 0,041* 0,025* 0,018* 

Residuen Variantie T1  1,366* 1,366* 1,366* 

Residuen Variantie T2  1,288* 1,288* 1,288* 

Residuen Variantie T3 1,475* 1,475* 1,475* 

Residuen Variantie T4  1,724* 1,724* 1,724* 

Sociale Vaardigheden    

Gemiddeld Beginniveau 0,499* 0,510* 0,509* 

Gemiddeld Initiële Verandering Interventie 0,016* 0,016* 0,016* 

Gemiddelde Lineaire Groei Interventie -0,008* -0,008* -0,008* 

Variantie Beginniveau 0,081* 0,081* 0,084* 

Variantie Initiële Verandering Interventie 0,000 0,000 0,000 

Variantie Lineaire Groei Interventie 0,000 0,000 0,000 

Residuen Variantie T1 (conditie 1/2/3) 0,067* 0,067* 0,067* 

Residuen Variantie T2 (conditie 1/2/3) 0,038* 0,038* 0,038* 

Residuen Variantie T3 (conditie 1/2/3) 0,044* 0,044* 0,044* 

Residuen Variantie T4 (conditie 1/2/3) 0,022* 0,022* 0,022* 

Noot. Significante parameters zijn aangegeven met een asterisk. 
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