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Aanleiding 
In de adolescentieperiode voltrekt zich een biologisch rijpingsproces, er vinden ontwikkelingen plaats 

wat betreft het intelligent functioneren en het denken over morele kwesties. De relatie met de 

ouders krijgt een andere kwaliteit en door psycheseksuele ontwikkeling krijgt het leven er een 

nieuwe dimensie bij.  

Er kan bij het biologisch rijpingsproces onderscheid gemaakt worden tussen een normale en een 

risicovolle ontwikkeling. Bij straathoekwerk is gesignaleerd dat de groep vrouwelijke adolescenten 

die een risicovolle ontwikkeling doormaakt, meer dan normaal te maken krijgt met vragen over 

relatieproblemen en seksualiteit. Ook hebben zij vaak weinig zelfvertrouwen, weinig dagbesteding, 

zijn minder weerbaar en presteren vaak slechter dan gemiddeld op school.  

 

Omdat er geen beschreven interventies bestaan die trachten de weerbaarheid van kwetsbare 

adolescenten te vergroten, is er vanuit Straathoekwerk het project Girls Only opgericht. Dit project 

richt zich op kwetsbare adolescenten (14-18 jaar) van het vrouwelijke geslacht.  

 

Doelstelling Girls Only 
Het uiteindelijke doel van het project is het gevoel van eigenwaarde van de deelnemers te vergroten. 

 

Opzet en methode 
 

Studiepopulatie en setting 
Voor de implementatie van Girls Only is voor een kleinschalige insteek gekozen. Girls Only wordt 

uitgevoerd in Zaanstad. De doelgroep bestaat daarom ook uit vrouwelijk adolescenten die afkomstig 

zijn uit Zaanstad en een die risicovolle ontwikkeling doormaken tijdens de adolescentieperiode.  

De grootte van de onderzoeksgroep bedraagt minimaal 8 en maximaal 12 vrouwelijke adolescenten.  

 

Inhoud interventie  
Girls Only bestaat uit 7 bijeenkomsten waarin verschillende onderwerpen aan bod komen. Bij iedere 

bijeenkomst wordt er een ander aandachtsgebied met betrekking tot het vergroten van de 

weerbaarheid en het zelfvertrouwen aangestipt.  

Om het leervermogen te vergroten, wisselen tijdens de bijeenkomsten theorie en praktijk elkaar af.  

De volgende onderwerpen komen tijdens de bijeenkomsten in wisselende mate aan bod;  

•••• Vergroten gevoel van eigenwaarde 

•••• Assertiviteit verhogen 

•••• Vergroten zelfkennis 

 

Voor iedere bijeenkomst worden leerdoelen geformuleerd, die na de bijeenkomst geëvalueerd 

worden.  

 

Meetmomenten en metingen 
Achtergrondkarakteristieken 

Achtergrondkarakteristieken, bestaande uit demografische gegeven (zoals, leeftijd, postcode, 

thuissituatie) en persoonlijke gegevens (ervaringen en gevoelens, psychosociale gezondheid) zijn 

gemeten met behulp van een vragenlijst (Bijlage I).  
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Gevoel van eigenwaarde 

Om het effect van Girls Only op het gevoel van eigenwaarde te meten, is voor en na afloop van de 

interventie de Competentie Belevingsschaal voor Adolescenten (CBSA) afgenomen. De CBSA is een 

op Vlaamse en Nederlandse jongeren (12-18 jaar) afgestemde schaal die een globaal gevoel van 

eigenwaarde weergeeft. Daarnaast meet de CBSA de competenties van jongeren op zeven specifieke 

gebieden; 

1. Schoolvaardigheden 

Hoe goed vindt de adolescent zichzelf op school en hoe kijkt zij tegen haar schoolprestaties 

aan? 

2. Sociale acceptatie 

Meent de adolescent genoeg vrienden te hebben, kan ze makkelijk vrienden maken, is ze 

geliefd en vindt ze dat zij erbij hoort? 

3. Sportieve vaardigheden 

Meent de adolescent goed mee te kunnen in sport, gymnastiek en buitenspelen? 

4. Fysieke verschijning 

Hoe beoordeelt de adolescent haar  uiterlijk? 

5. Gedragshouding 

Vindt de adolescent dat ze zich naar behoren gedraagt en geen dingen doet die moreel gezien 

niet mogen? 

6. Hechte vriendschap  

Vindt de adolescent dat ze in staat is hechte vriendschappen te onderhouden? 

7. Gevoel van eigenwaarde 

Hoe beoordeelt de adolescent zichzelf in het algemeen, als persoon en hoe is haar gevoel van 

eigenwaarde? 

 

De items op de eerste zes schalen verwijzen naar de mate waarin de specifieke competenties meer 

of minder aanwezig zijn dan bij andere adolescenten. De items van de subschaal Gevoel van 

eigenwaarde verwijst naar het zelf ervaren gevoel van eigenwaarde.  

De gescoorde items worden geschaald waaruit een rangpercentielscore volgt. Bij een normatieve 

interpretatie, waarbij de rangpercentielscores vergeleken worden met een normale populatie, 

kunnen percentielscores van 15 en lager (wijzend op een lagere competentiebeleving) en 85 en 

hoger (wijzend op een hogere competentiebeleving als afwijkend worden geïnterpreteerd. 

 

Statistische analyse 
Achtergrondkarakteristieken van de deelnemers zijn weergegeven als gemiddelden (met standaard 

deviatie). Verschillen in gevoel van eigenwaarde (gemeten met de CBSA) voor- en na deelname aan 

Girls Only, zijn beschreven. Doordat de onderzoeksgroep klein is (n=9) is het niet mogelijk om 

verdiepende statistische analyses uit te voeren. 
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Resultaten 
 

Deelnemers 

In totaal hebben 10 meisjes (14-18 jaar) meegedaan aan Girls Only. 9 deelnemers hebben de 

achtergrondkarakteristieken vragenlijst ingevuld. Het merendeel (n=7, 78%) zit op het VMBO, een 

minderheid (n=2, 22%) zit op de Havo. Bij twee deelnemers (22%) zijn de ouders gescheiden. De 

meeste deelnemers (n=8, 89%) komen uit Nederland.   

 

Persoonlijke ervaringen 

Vijf (56%) van de negen meiden heeft het naar haar zin op school, vier (44%) meiden hebben het 

minder goed naar hun zin op school. Bijna alle meiden (n=8, 89%) voelen zich soms tot voortdurend 

zenuwachtig. Vier meiden (44%) hebben geregeld neerslachtige gevoelens. Tevens vier 

deelneemsters (44%) voelen zich vaak tot voortdurend gelukkig. Vijf (56%) deelneemsters hebben 

weleens gedacht aan zelfdoding, waarvan 1 deelneemster aangeeft vaak aan suïcidegedachten te 

hebben. Een deelneemster heeft daadwerkelijk een suïcidepoging gedaan, maar geeft nu aan geen 

gedachten aan zelfdoding te hebben.  

Drie meiden (33%) geven aan slachtoffer te zijn (geweest) van lichamelijke en seksuele mishandeling.  

 

Gevoel van eigenwaarde 

Tabel 1 laat de gemiddelde rangpercentielscores voor en na deelname aan Girls Only zien, samen 

met de procentuele toe- of afname. Voor deelname aan Girls Only zijn de gemiddelde 

rangpercentielscores op de verschillende competenties vergelijkbaar met een gemiddelde populatie. 

Alleen op de competentie Hechte vriendschap scoren de meiden lager dan gemiddeld.  

Na deelname scoren de meiden op de competenties Sociale acceptatie, Fysieke verschijning, Hechte 

vriendschap en Gevoel van eigenwaarde hoger dan voor deelname aan Girls Only. Na deelname is de 

rangpercentielscore Hechte vriendschap in dusdanige mate gestegen dat ze vergelijkbaar zijn met de 

gemiddelde populatie adolescenten.  

De rangpercentielscores op de competenties Sportieve vaardigheden en Gedragshouding zijn 

nagenoeg gelijk gebleven.  

Alleen de rangpercentielscore op Schoolvaardigheden is met 12% afgenomen.  

 

Tabel 1. Rangpercentielscore per competentie voor en na deelname aan Girls Only 

Competentie Voor deelname Na deelname Verschil (%) 

Schoolvaardigheden 60 53 - 12% 

Sociale acceptatie 21 30 + 23% 

Sportieve vaardigheden 40 39 - 3% 

Fysieke verschijning 47 51 + 9% 

Gedragshouding 68 67 - 1% 

Hechte vriendschap 7 22 + 21% 

Gevoel van eigenwaarde 31 36 + 16% 

NB. Normaal score ligt tussen de 15
e
 en 85

e
  percentiel 
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Conclusie en aanbevelingen 
 

Girls Only lijkt een positief effect te hebben op het gevoel van eigenwaarde 

Uit de resultaten komt naar voren dat deelname aan Girls Only de score op de competenties Sociale 

acceptatie en Hechte vriendschap en Gevoel van eigenwaarde vergroot. Aangezien deze 

competenties het meest raken aan de hoofddoelstelling, lijkt Girls Only een positief effect te hebben 

op de sociale competenties. Bij de competentie Hechte vriendschap was de score voor deelname 

lager dan de gemiddelde score van vrouwelijke adolescenten. Na deelname was de score dusdanig 

gestegen dat de deelneemsters gelijk aan de normale populatie scoorden.  

Er zijn dus voldoende aanwijzingen dat het project Girls Only een positieve invloed heeft op het 

gevoel van eigenwaarde van de doelgroep, het onderzoek dient echter herhaalt te worden om het 

gevonden effect te valideren.   

De score op de competentie Schoolvaardigheden was na deelname afgenomen. Het verbeteren van 

de Schoolvaardigheden is geen doel van Girls Only, en hier wordt dus ook geen aandacht aan besteed 

tijdens de cursussen. De gevonden daling kan mogelijk beïnvloedt zijn door andere factoren. Wellicht 

viel het Girls Only project gelijktijdig met een proefwerkweek welke invloed kan hebben gehad op 

deze score. Door in een vervolg onderzoek gegevens over toetsweken op school meenemen kan de 

invloed hiervan worden meegenomen bij het verklaren van de resultaten.  

 

Aanbevelingen 

! Het verdient de aanbeveling om het onderzoek naar het effect van Girls Only meerdere 

malen te herhalen, zodat het gevonden effect gevalideerd kan worden. Daarnaast kan bij een 

grotere populatie aangetoond worden of de gevonden effecten statistisch significant 

verschillen ten opzichte van de 0-meting, waardoor een evidence based onderbouwing voor 

het project komt.  

 

! Bij herhaling van het onderzoek en de hiermee gepaard gaande beschikking over een grotere 

studiepopulatie, kunnen eventuele onderliggende verbanden tevens aangetoond worden. 

Bijvoorbeeld, meiden die het naar hun zin hebben op school zouden hoger kunnen scoren op 

schoolvaardigheden of meiden die te maken hebben gehad met lichamelijke en geestelijke 

mishandeling een lagere score zouden kunnen hebben op gevoel van eigenwaarde. Voor 

verschillen tussen subgroepen kan het nuttig zijn om binnen het Girls Only project de aanpak 

toe te snijden op de specifieke behoeften van de subdoelgroepen.   

 

! Bij deze evaluatie is alleen het korte termijneffect onderzocht. Om ook het effect van Girls 

Only op de lange termijn te onderzoeken, verdient het de aanbeveling om bij 

vervolgonderzoek de CBSA na drie maanden nogmaals af te nemen.  

 

 

! Wanneer er in de training aandacht besteed wordt aan de competentie Schoolvaardigheden, 

kan er bij deze competentie mogelijk ook een positief effect behaald worden. Een mogelijke 

benadering zou kunnen zijn om het belang dat de deelneemsters aan schoolprestaties 

hechten te onderzoeken. 
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Bijlage I 
 

Vragenlijst Girls Only 

 

Vertrouwelijk 

De gegevens van de vragenlijst zijn vertrouwelijk. Er wordt daarom geen naam ingevuld. De gegevens 

van de ingevulde vragenlijsten worden uitsluitend bekeken door medewerkers van Straathoekwerk 

voor het bieden van zorg op maat.  

De epidemiologische onderzoekers van GGD Zaanstreek-Waterland gebruiken vervolgens de 

anoniem gemaakte bestanden om de effecitiviteit van Girls Only te onderzoeken. Mocht er, om 

welke reden dan ook, bezwaar zijn tegen het invullen van de vragenlijst, dan kan het 

antwoordstrookje ingevuld worden.  

 

Alleen invullen indien er bezwaar is tegen invullen van de vragenlijst 

 

Naam:  ………………………………………………………………………………………………… 

 

Reden:  ………………….…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Handtekening: ………………………………….…………………………………………………… 

 

Datum:…………………………………………………………………………………………………. 
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Algemene vragen 

 

Naam: 

Hoe oud ben je?      jaar 

Wat is de postcode van het adres waar je woont?   

Wie wonen er bij jou thuis?    

 Mijn vader 

 Mijn moeder 

 Partner/vriend(in) van mijn vader of moeder (stiefvader of stiefmoeder) 

 Andere kinderen, zoals broer(s) en/of zus(sen) (of halfbroers, halfzussen) 

 Ik woon ongeveer de helft van de tijd bij mijn vader en de helft van de tijd bij mijn moeder (co-

ouders) 

 Pleeg- of adoptief vader 

 Pleeg- of adoptief moeder 

 Andere familieleden (bijvoorbeeld oom, tante, opa, oma) 

 Ik woon in een internaat of tehuis 

 Ik woon zelfstandig 

 Anderen 

 

In welk land ben je geboren? 

 

…..…….  

In welk land zijn je ouders geboren?  

 

       ………… 

Welk soort onderwijs volg je? 

 

 Brugklas VMBO/HAVO 

 Brugklas HAVO/VWO 

 Brugklas VMBO/HAVO/VWO 

 Praktijkonderwijs 

 VMBO basis (=basisberoepsgerichte leerweg) 

 VMBO kader (=kaderberoepsgerichte leerweg) 

 VMBO gemengd (=gemengde leerweg) 

 VMBO tl (=theoretische leerweg, MAVO) 

 HAVO 

 VWO (Atheneum, Gymnasium) 

 

Hoe vind je het op school? 

 Hartstikke leuk    

 Leuk    

 Gaat wel 

 Niet leuk 

 Vreselijk 
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Welke van de volgende dingen doe je wel eens? 

Je mag meer dan één antwoord geven. 

 Roken 

 Alcohol drinken 

 Blowen 

 Gokken 

 Deze dingen doe ik nooit  

 

Heb je wel eens gerookt? Tenminste één sigaret. 

 Nee    

 Ja 

 

Hoe vaak rook je nu?  

 Ik rook niet    

 Minder dan één keer per week 

 Tenminste één keer per week, maar niet iedere dag 

 Iedere dag 

 

Heb je wel eens alcohol gedronken?  

 Nee   

 Ja 

 

Hoe vaak drink je alcohol?  

 Ik drink geen alcohol   

 Minder dan één keer per week 

 Tenminste één keer per week, maar niet iedere dag 

 Iedere dag 

 

Ervaringen en gevoelens 

 

 

De volgende vragen gaan over hoe je je de afgelopen vier weken hebt gevoeld. Wil je bij elke vraag 

het antwoord geven dat het beste aansluit bij hoe je je hebt gevoeld? 

 

 voortduren

d  
meestal  vaak  soms  zelden  nooit  

Voelde je je erg 

zenuwachtig? 
      

Voelde je je kalm 

en rustig? 
      

Voelde je je 

neerslachtig en 

somber? 

      

Voelde je je 

gelukkig? 
      

Zat je zo erg in de 

put dat niets je kon 

opvrolijken? 
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Heb je in de laatste 12 maanden er wel eens serieus over gedacht een eind te maken aan je leven? 

 

 Nooit 

 Een enkele keer 

 Af en toe 

 Vaak  

 Heel vaak 

 

 

Heb je de laatste 12 maanden een poging ondernomen om een eind te maken aan je leven? 

 Ja 

 Nee 

 

 

Word je wel eens lichamelijk mishandeld? (Bijvoorbeeld geschopt, geslagen, vastgebonden ). 

 Ja 

 Nee, nu niet meer maar vroeger wel 

 Nee    

 Deze vraag wil ik niet beantwoorden  

 

Wil je aangeven door wie je lichamelijk wordt/werd mishandeld en waar dit gebeurde? 

Je mag meer dan één antwoord geven. 

 Door een jongere, thuis 

 Door een jongere, op school 

 Door een jongere, in de buurt waar ik woon 

 Door een jongere, ergens anders 

 Door een volwassene, thuis 

 Door een volwassene, op school 

 Door een volwassene, in de buurt waar ik woon 

 Door een volwassene, ergens anders 

 Deze vraag wil ik niet beantwoorden 

 

Heb je wel eens seks met iemand gehad?  

 Nee, nooit    

 Ja, één keer 

 Ja, een paar keer 

 Ja, regelmatig 

 

Hoe oud was je toen je voor het eerst met iemand seks had? 

Ik was toen  jaar 

 

 Met hoeveel verschillende personen heb je tot nu toe geslachtsgemeenschap gehad? 

 1 persoon 

 2 personen 

 3 personen 

 4 personen 

 5 of meer personen 
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Heb je wel eens zonder dat je dat wilde seksuele ervaring met iemand gehad? (Met seksuele 

ervaring bedoelen we alles van zoenen, intiem betasten tot naar bed gaan toe ). 

 Ja 

 Nee    

 Deze vraag wil ik niet beantwoorden   

 

 

Is je in de afgelopen 12 maanden één of meer van de volgende zaken overkomen? 

Kruis op iedere regel één vakje aan. 

 Ja  Nee  

Mijn fiets, bromfiets of scooter is gestolen   

Er is geld van mij gestolen   

Er zijn andere spullen van mij gestolen   

Er zijn spullen van mij vernield   

Ik ben bedreigd   

Ik ben gechanteerd (afgeperst)   

Ik ben in elkaar geslagen   

 

 Vind je dat je genoeg vriend(inn)en hebt? 

 Ja 

 Gaat wel 

 Nee 

 

Hoe vaak ben je de afgelopen drie maanden gepest? 

 Nooit 

 Minder dan 2 keer per maand 

 2 of 3 keer per maand 

 Ongeveer 1 keer per week 

 Meerdere keren per week 

 

Wil je bij iedere vraag een kruisje zetten in het vierkantje voor "Niet waar", "Een beetje waar" of 

"Zeker waar". Het is belangrijk dat je alle vragen zo goed mogelijk beantwoordt, ook als je niet 

helemaal zeker bent of als je de vraag raar vindt. Wil je bij je antwoorden denken hoe dat bij jou 

de laatste 4 weken is geweest. 
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 Niet waar  Een beetje waar  Zeker waar  

Ik probeer aardig te zijn tegen anderen. Ik houd 

rekening met hun gevoelens 
   

Ik ben rusteloos, ik kan niet lang stil zitten    

Ik heb vaak hoofdpijn, buikpijn, of ik ben misselijk    

Ik deel makkelijk met anderen (snoep, speelgoed, 

potloden, enz.) 
   

Ik word erg boos en ben vaak driftig    

Ik ben nogal op mijzelf. Ik speel meestal alleen of 

bemoei mij niet met anderen 
   

Ik doe meestal wat me wordt opgedragen    

Ik pieker veel    

Ik help iemand die zich heeft bezeerd, van streek is 

of zich ziek voelt 
   

Ik zit constant te wiebelen of te friemelen    

Ik heb minstens één goede vriend of vriendin    

Ik vecht vaak. Het lukt mij andere mensen te laten 

doen wat ik wil  
   

Ik ben vaak ongelukkig, in de put of in tranen    

Andere jongeren van mijn leeftijd vinden mij over 

het algemeen aardig 
   

Ik ben snel afgeleid, ik vind het moeilijk me te 

concentreren 
   

Ik ben zenuwachtig in nieuwe situaties. Ik verlies 

makkelijk mijn zelfvertrouwen 
   

Ik ben aardig tegen jongere kinderen    

Ik word er vaak van beschuldigd dat ik lieg of 

bedrieg 
   

Andere kinderen of jongeren pesten of treiteren 

mij 
   

Ik bied vaak anderen aan hun te helpen (ouders, 

leerkrachten, kinderen) 
   

Ik denk na voor ik iets doe    

Ik neem dingen weg die niet van mij zijn thuis, op 

school of op andere plaatsen 
   

Ik kan beter met volwassenen opschieten dan met 

jongeren van mijn leeftijd 
   

Ik ben voor heel veel dingen bang, ik ben snel 

angstig 
   

Ik maak af waar ik mee bezig ben. Ik kan mijn 

aandacht er goed bij houden 
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Geef jezelf bij de volgende stellingen een cijfer van 1 tot 10. Wanneer je jezelf een 1 geeft, 

betekent dit dat de stelling helemaal niet klopt en wanneer je jezelf een 10 geeft klopt de stelling 

helemaal. Wil je bij je antwoorden denken hoe dat bij jou de laatste 4 weken is geweest. 

 

Stelling Cijfer 

Ik kan goed beslissingen nemen 

 

 

Andere mensen zijn beter in het maken van beslissingen dan ik 

 

 

Andere mensen kunnen mij makkelijk overtuigen dat hun keuze beter is dan 

die van mij 

 

Ik ben zo slecht in het nemen van beslissingen dat ik geen keuzes meer kan 

maken 

 

De keuzes die ik maak, zijn de juiste 

 

 

Ik denk dat ik goed ben in het maken van de juiste keuze 

 

 

Ik maak altijd een bewuste keuze 

 

 

  

Ik ben tevreden over mijn uiterlijk 

 

 

Andere mensen vinden mij vaak aardig 

 

 

Ik maak snel vrienden 

 

 

Mensen vinden mij vaak aantrekkelijk 

 

 

  

Ik heb een leuk leven 

 

 

Ik zou niks willen veranderen aan mijn leven 

 

 

Ik zit lekker in mijn vel 

 

 

Ik heb vaak het gevoel dat anderen beter zijn dan ik 

 

 

Ik vind het moeilijk om in een groep mezelf te kunnen zijn 

 

 

Ik ben het liefste alleen omdat ik dan niemand tot last ben  

 

 

 

 

 

 


