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Inleiding 
 
Dit verslag is een samenvatting van een 4-tal panelgesprekken die met jongeren 
zijn gevoerd over een nieuw te ontwikkelen databank met betrouwbare informatie 
voor jongeren. 
 
Jeugdigen hebben objectieve en betrouwbare informatie nodig. Informatie over 
onderwerpen die voor hen op dat moment belangrijk zijn, om de goede keuzes te 
maken en/of om op hoogte te zijn van allerhande zaken waarmee zij te maken 
hebben. In de periode van 10 tot 23 jaar verandert er voor deze leeftijdsgroep 
relatief gezien veel in hun ontwikkeling en sociale omgeving. In die periode is het 
vooral van belang dat jeugdigen preventieve, betrouwbare en tipgevende 
informatie ontvangen. Het kan gaan om 'harde' thema's zoals schoolkeuze, 
vervolgstudie en werk, omgaan met geld of om 'zachte' ofwel belevingsgerichte 
thema's zoals seksualiteit, drugsgebruik, pesten en eenzaamheid.  
 
Jeugdigen ontvangen veelal informatie van personen uit hun omgeving, zoals 
ouders, leraren en andere jeugdprofessionals en van leeftijdsgenoten/vrienden. 
Ook internet wordt als informatiebron gebruikt, gevraagd en ongevraagd. Uit 
onderzoek blijkt dat jeugdigen met behulp van deze verschillende bronnen (van 
ouders tot leeftijdsgenoten tot Internet) een antwoord vinden op hun vragen en/of 
gewezen worden op risico's. Uit onderzoek blijkt ook dat er op internet veel 
betrouwbare informatiebronnen beschikbaar zijn voor jongeren. Echter, jongeren 
vinden deze sites niet gemakkelijk en als zij deze sites wel vinden weten jongeren 
niet welke informatie betrouwbaar is. Ook is vaak niet bekend in hoeverre de 
informatie voor jongeren begrijpelijk is en in hoeverre het hen ‘verder helpt’. 

Doel 

Stichting Opvoeden heeft als doel om een betrouwbare landelijke databank voor 
jongereninformatie te creëren. Daarom is van belang om goed inzicht te krijgen in 
de behoeften van jongeren op het gebied van informatie.  

Leeswijzer 

Dit verslag is een samenvatting van de meningen van jongeren over de webteksten, 
de navigatiestructuur en het al dan niet gebruiken van een keurmerk voor de 
nieuwe database. Dit verslag is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk 1 omschrijft de 
opzet en de werkwijze om tot de benodigde informatie te komen. Hierin is ook 
terug te lezen welke doelgroep en aantallen bereikt zijn. In hoofdstuk 2 gaan we in 
de op de resultaten van de 3 hoofdzaken waarover we de bevindingen van de 
jongeren wilden weten, te weten: de webteksten, het keurmerk en de 
navigatiestructuur. In de subparagrafen (2.1.1 t/m 2.1.10) zijn de bevindingen per 
webtekst terug te vinden. Dit geldt ook voor de bevindingen per hoofdthema in de 
navigatiestructuur (paragrafen 2.3.1 t/m 2.3.7). We sluiten af met een 
samenvatting van de bevindingen in hoofdstuk 3, aangevuld met een eerste blik 
richting doorontwikkeling van de databank met participatie van jongeren in 
paragraaf 3.4. 
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1. Opzet en werkwijze 
 

In het gesprek met Stichting Opvoeden kwam naar voren dat er korte termijn en 
lange termijn wensen liggen ten aanzien van participatie van de doelgroep. In de 
uitwerking van dit document focussen we nu allereerst op de korte termijn wens; 
namelijk het betrekken van jongeren bij het samenvoegen en herschrijven van de 
teksten van drie partijen naar één database. Voor de verdere participatiewensen 
op langere termijn (2014 en verder) organiseren we in november 2013 een 
vervolggesprek. 

1.1 Kwalitatieve toetsing 

Gezien de korte termijn is ervoor gekozen om gedurende het schrijfproces een 10-
tal webteksten te bespreken en te toetsen onder de jongeren. Er is gekozen voor 
een kwalitatieve toetsing omdat deze meer verdiepend inzicht kan bieden aan 
Stichting Opvoeden in het waarom jongeren een tekst wel of niet goed vinden.  

1.1.1 Stap 1: Werving focusgroepen 

De werving van de focusgroepen is gedaan via  vmbo-scholen, jongerenwerk en 
jeugdzorginstellingen. Er is hierbij geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden 
met een landelijke spreiding.  Dit is gezien de korte tijdsduur en specifieke 
leeftijdsgroep niet volledig gelukt. De groepen lagen verspreid over Nijmegen, 
Arnhem, Elst en Groningen. Voor de keuze van de onderzoeksgroep hanteren we 
een afspiegeling van de kerndoelgroep van stichting Opvoeden (gebaseerd op 
gebruikers-trends van Jongin, Kindertelefoon en BiblionetID).  Het streven was om 
minimaal 40 jongeren te bereiken tussen de 15 en 17 jaar op vmbo niveau. 10 
jongeren vallen in de leeftijdscategorie 13 tot en met 18 jaar en kunnen variëren in 
opleidingsniveau.  
 
Dit is slechts deels gelukt. Bij de werving 
van de groepen waren we gezien de korte 
planning sterk afhankelijk van de 
beschikbare tijd van de scholen en 
beschikbare leerjaren. We hebben hierbij 
ingezet op leerjaren 3 en 4 zodat we een 
spreiding van leeftijden zouden krijgen. 
Slechts enkele leerlingen uit 4 vmbo 
bleken al de leeftijd van 16 of 17 jaar te 
hebben bereikt dus deze groep bleek vrij 
klein. Dit kan te maken hebben met het feit 
dat we aan het begin van het schooljaar 
zitten.  

1.1.2. Stap 2:  Gespreksleidraad 

In samenwerking met Kuseema heeft Spectrum een gespreksleidraad opgesteld 
(zie bijlage I) voor de focusgroepen. Deze is voorafgaand aan de focusgroepen 
voorgelegd aan stichting opvoeden. De gespreksleidraad bevatte vormen om zowel 
schriftelijke als mondelinge informatie te verzamelen, evenals interactieve 
werkvormen die geschikt zijn voor deze doelgroep.  
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1.1.3. Stap 3: Uitvoering focusgroepen 

De focusgroepen zijn uitgevoerd in de periode van 10 oktober tot en met 31 
oktober 2013.  
Er zijn in totaal 4 focusgroepen uitgevoerd, te weten: 

1. VMBO Kandinsky Nijmegen 

Doelgroep: 12 meisjes VMBO-k, 14 (8), 15 (3) en 16 (1) jaar 

2. VMBO het Westeraam Elst 

Doelgroep: 4 meisjes, 6 jongens, 14 (4) en 15 (6) jaar. 

3. VMBO ’t Venster Arnhem 

Doelgroep: vmbo-t, leerjaren 3 en 4. 6 meisjes van 14 (1), 15 (3), 16 (1) en 

17 (1) en 4 jongens van 14 (1), 15 (2) en 16 (1) jaar.  

4. Jongerenproject Jimmy’s Groningen 
Doelgroep:  4 meisjes van 14, 5 meisjes van 15. vmbo, praktijkonderwijs, bb 
en k. Een jongen van 17, mbo en een van 18, werkend als fietsenmaker.  

Tabellen: Verdeling jongeren naar geslacht en leeftijd in aantallen en percentages. 

Geslacht Aantal Percentage 
Jongen 12 28 % 
Meisje 31 72% 
Totaal 43 100% 
 

Leeftijd Aantal Percentage 
14 18 42% 
15 19 44 % 
16 3 7 % 
17 2 5 % 
18 1 2 % 
 43 100 % 
 
Alle focusgroepen zijn uitgevoerd met medewerking van een betrokken docent of 
begeleider. De docenten is vooraf een informatiesheet gestuurd en zij ontvingen 
tevens de gespreksleidraad. Per focusgroep zijn 5 webteksten voorgelegd, is het 
belang van het keurmerk besproken en is ingegaan op de navigatiestructuur. Per 
focusgroep zijn de volgende onderdelen besproken: 

- Webteksten: leesbaarheid, begrijpelijkheid, mening over het thema 

- Belang van het keurmerk: waarom een keurmerk, waar moet het staan? 

- Navigatiestructuur van de website: belangrijkste onderwerpen, niet 

belangrijke onderwerpen, belangrijkste subthema’s en onderdelen die 

volgend de jongeren ontbreken. 

1.1.4. Stap 4:  Verwerking, analyse en rapportage 

Na iedere focusgroep is een verslag gemaakt van de uitkomsten. Tijdens iedere 
focusgroepen zijn tevens digitale geluidsopnamen gemaakt die gebruikt zijn om 
het verslag te maken en meer uitleg en achtergrondinformatie bij de mening van 
de leerlingen over de tekst te verschaffen.  
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Naast een algemene inleiding werd hierin opgenomen wat de mening van de 
leerlingen was per tekst, welke onderdelen zij belangrijk vonden, welke niet en 
welke tips zij nog hadden voor de schrijver. In dit document is het totaal van deze 
4 verslagen samengevat tot een. De uitkomsten hiervan worden samengevat in de 
paragrafen 1, 2 3 3 van hoofdstukken 2 (Resultaten) over respectievelijk de 
webteksten, het keurmerk en de navigatiestructuur. 

2. Resultaten 

In de focusgroepen is de jongeren gevraag naar hun mening over de webteksten, 
het belang van het keurmerk en hun mening over de navigatiestructuur. Voor het 
testen van de navigatiestructuur is gebruik gemaakt van prioritering met behulp 
van  stickers.  In de volgende paragrafen worden de uitkomsten van de 
focusgroepen besproken. 

2.1 De webteksten 

In de focusgroep is eerst gevraagd naar een algemene reactie op de teksten. Ook is 
aan de jongeren een vragenlijst voorgelegd op basis waarvan ze hun mening 
konden geven over de teksten. Eerst geven we een algemeen beeld van de 
meningen over de teksten. Daarna volgen per webtekst de uitkomsten van de 
focusgroepen, verdeeld naar een algemeen deel, belangrijke en minder belangrijke 
onderdelen en tips van de lezers. De volgende webteksten zijn voorgelegd aan de 
jongeren:  

1. Stop het pesten 

2. Onzeker 

3. Puistjes 

4. De eerste keer 

5. Seks met jezelf 

6. Stoppen met roken 

7. Risico’s van het roken 

8. Te dun 

9. Gewicht 

10. Te dik 

 
Algemeen 
Over de teksten waren de vmbo-groepen overwegend positief. Ze snapten de 
inhoud en vonden dat de meeste belangrijke dingen genoemd werden. De 
uitkomsten van de vmbo-groepen verschilden duidelijk van die van de groep in 
Groningen.  Opvallend was dat het lezen bij de jongerengroep in Groningen veel 
moeizamer verliep dan bij de vmbo-klassen. Het lezen van de teksten verliep daar 
moeizaam, het invullen van de vragen duurde lang. Dit kan te maken hebben met 
het feit dat in deze groep veel jongeren zaten met een lager opleidingsniveau. Veel 
vmbo praktijkonderwijs en bb leerlingen. Van deze doelgroep vonden ook veel 
leerlingen de teksten te lang.  
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Hierna volgen de meningen en uitwerkingen per tekst: 

2.1.1 Stop het pesten 

De lezers van deze tekst vonden de tekst heel goed, begrijpelijk en er staan goede 
tips in voor als je gepest wordt. Naar hun mening helpt het kinderen die ermee te 
maken hebben. En ook pesters hebben er volgens hen wat aan. Dit was de mening 
van een meisje van 17 jaar dat zelf ook gepest werd en van school moest 
veranderen. Over het algemeen vonden ze de tekst zeer nuttig, geloofwaardig en 
de info handig om te weten als je met dit onderwerp te maken krijgt. Het feit dat er 
meerdere tips in staan vonden ze erg nuttig. Verder had de tekst de juiste lengte en 
was alles duidelijk. Een enkeling vond de tekst wel wat lang. Er zaten naar hun 
mening geen moeilijke woorden in de tekst. ‘Ik vond het een beetje saai en er stond 
de hele tijd in dat je hulp moest zoeken. Dat stond er teveel in.’ 
 
Belangrijk: 
De volgende zinnen of woorden werden als belangrijk aangeduid door de jongeren:  

-  ‘Stop het pesten’ 

- ‘praat met iemand die je vertrouwd’ .  

- ‘blijf gewoon bij jezelf’  

- ‘volg een cursus om je sterker te voelen’.  

- ‘Zelfverdediging’  

- ‘Als je gepest wordt, ligt het nooit aan jou.’ 

Ook vonden het belangrijk dat erin staat dat je hulp kan zoeken. Ook het noemen 
van een cursus en pestweb.nl vonden ze belangrijk. 
 
Niet belangrijk: 
Volgens de lezers was niets uit deze tekst onbelangrijk: ‘ Ik vind deze tekst goed 
zoals die nu is. Het had misschien nog wat meer mogen zijn.  
 

‘Dat stuk over ‘als niets helpt’ vind ik niet slim’ 
 
Tips:  
Probeer wat minder van hetzelfde te zeggen in de tekst. Leerlingen vonden nu het 
woord pesten veel terugkomen. Het onderdeel dat erin staat over ‘als het niet 
helpt’ vonden een paar niet slim. Dan zouden de lezers kunnen denken dat het toch 
geen zin heeft om er iets aan te doen. Een tip van 1 lezer was om tip 4 eruit te 
halen. ‘ Je kunt wel zeggen dat je wilt dat het stopt, maar dat helpt toch niet en 
niemand doet er iets aan’ was de reactie van de betreffende leerlingen hierop.  
 

2.1.2 Je onzeker voelen 

De tekst was goed leesbaar, leerlingen voelden zich aangesproken en vonden de 
tekst duidelijk genoeg. Een leerling noemde de tekst zelfs inspirerend. De oudere 
jongeren van 16 en 17 jaar vonden de informatie goed, maar voor hun 
leeftijdsgroep al wel bekend. De informatie vonden ze nuttig en handig om te 
weten als ze met het onderwerp te maken krijgen. ‘Ik vind het handig dat ze tips 
opschrijven, de tips zijn belangrijk’, aldus een van de leerlingen.   
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Alles was goed leesbaar volgens de leerlingen. Het woord ‘assertiviteitscursus’ 
werd door de meeste jongere, op een enkeling na,  niet begrepen.  
 

‘Zonder tips heb je niks aan de tekst’ 
 
Belangrijk:  
‘Dat er staat wat je moet doen als je onzeker bent is wel nuttig om te weten en 
belangrijk’.  Een ander opvallend belangrijk deel vonden de leerlingen: ‘praat 
erover met iemand die je vertrouwt. De tips werden ook belangrijk gevonden: 
‘Zonder tips heb je niks aan de tekst’. Ook de links naar een andere website vonden 
ze bij deze tekst goed. En de tip om naar een hulpverlener te gaan.  
De volgende zinnen werden eruit gehaald als belangrijk:  

- ‘Eigenlijk is het niet zo belangrijk wat een ander vindt.’ 

- ‘Maak je niet druk om wat anderen over je zeggen of denken’ 

- ‘Je bent zoals je bent, accepteer dat en wees trots op jezelf.’  

Niet belangrijk:  
De links naar andere websites. Ook het onderdeel ‘Ik heb hulp nodig’ vonden twee 
lezers een beetje te ver gaan:  ‘Alsof je meteen hulp nodig hebt als je onzeker bent.’ 
Alle bijzorg en hulp vonden de leerlingen wat minder belangrijk. Echter, sommige 
leerlingen vonden deze informatie juist nuttig dus de mening hierover bleek sterk 
afhankelijk van de persoon die het gelezen had. 
 
Tips:  
‘Ze hadden ook iemand iets kunnen laten schrijven die zelf onzeker is.’ Dat lezen 
wij sneller’. Een andere gouden tip was: ‘zorg dat mensen een reactie achter 
kunnen laten of met iemand kunnen chatten.’ Er moeten grappige plaatjes en foto’s 
bij. Anders is het saai. 

2.1.3 Ik heb last van puistjes: wat kan ik doen? 

Algemene reacties op de tekst waren: ‘Duidelijke tekst en er staan goede tips in’, ‘ 
Goed om te weten’, ‘Wel veel uitleg’ en ‘Sommige stukken zijn wel erg serieus’. De 
leerlingen vonden de tekst over het algemeen duidelijk en makkelijk leesbaar op 
een paar woorden na, zoals het woord ‘foundation’. Dit werd door de jongens niet 
begrepen. Veel leerlingen voelden zich niet aangesproken door de tekst omdat ze 
geen last hebben van puistjes. ‘Maar wel handig als je er last van hebt’. Ze vonden 
de tekst nuttig en betrouwbaar overkomen. ‘Ik vond de tekst iets te lang.’ ‘De tekst 
was wel een beetje vies’, vond een enkele lezer. De info werd als zeer nuttig 
ervaren als je met dit onderwerp te maken hebt. Ook vonden ze de tekst 
geloofwaardig en een jongen vond de tekst leerzaam en interessant.  
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Belangrijk:  
Belangrijke tekstdelen:  

- ‘Dat erin staat hoe je het moet verzorgen.’  
- ‘dat je naar de huisarts kan’,  
- ‘de oorzaak van puistjes’ en de zin  
- ‘bijna iedereen heeft of krijgt puistjes’  

 
‘De tekst was wel een beetje vies: over puistjes uitdrukken enzo..’ 

 
Ook gaf een jongeren aan dat hij de volgende info belangrijk vond om te weten:  
‘dat je puisten niet kan uitknijpen, Je krijgt er littekens van.’ Andere belangrijke 
onderdelen die uit de tekst gehaald werden waren de tussenkopjes. Ook vonden de 
leerlingen dat er handige tips in stonden, zoals ‘Wasgel’. Ook de info over ‘is er een 
medicijn tegen puistjes’ vonden ze nuttig om te weten.   
 
Niet belangrijk: 
Informatie als ‘Zijn er medicijnen voor’ en ‘Drink veel water’ vonden sommige 
leerlingen onzin: ‘De reden waarom je puistjes krijgt is voor iedereen anders en 
heeft niet altijd iets te maken met hoeveel vocht je nodig hebt.’  
 
Tips:  
De tekst is vrij lang, mag meer samengevat worden volgens de leerlingen. Meer 
plaatjes bij de tekst. De leerlingen waren het er unaniem over eens dat het 
verwerken van ‘eigen ervaringen’ van jongeren de tekst veel interessanter zou 
maken. Een andere Gouden tip uit de groep was: ‘Zeg hoe je aan puistjes komt. 
Wees daar duidelijker over. Bijvoorbeeld door ongezond te eten.’  

2.1.4 De eerste keer 

De tekst was duidelijk, leesbaar en interessant en er staat volgens de lezers goede 
voorlichting in. Ze vonden er wel veel in staan over seks. De tekst vonden ze 
makkelijk leesbaar. Een leerling zegt over de tekst: ‘ Ik vind het een nuttig verhaal, 
voor mensen die er nog niks van af wisten. Ik vond alles wel belangrijk, ik mis niks 
en alles klopt eraan’ .  
 

‘Ik vond de tekst een beetje seksistisch’ (lees: er staat veel in over seks) 
 
‘Ik vond het een heel spannend verhaal, wel interessant. ‘Vooral hoe het begint, het 
begint meteen met seks. Als je dit leest moet je lachen en maak je er grappen over. 
‘Als zij nou zelf ook een grapje maken, dan ben je meer op je gemak.’ Een jongen 
vond dat alle informatie die hij nodig had erin stond. In de groep 4 vmbo ontstond 
de discussie voor welke leeftijdsgroep deze tekst bedoeld was. Velen gaven aan dat 
zij deze informatie al op de basisschool en in de brugklas hebben gehad en dat deze 
informatie daarom voor henzelf wat minder interessant is.  
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Belangrijk: 
Belangrijke onderdelen die uit de tekst werden gehaald zijn:  

- Ze leggen uit hoe het moet.  

- Er staat in of het pijn doet of niet en  

- de informatie of je van de eerste keer zwanger kunt raken.  

Belangrijke woorden die eruit gelicht werden zijn: ‘Zoenen, vingeren of 
aftrekken’, ‘De eerste keer vergeet je nooit meer’ en het woord ‘genieten’ onder 
het kopje ‘hoe het moet’. Ook ‘als je er nog niet aan toe bent’ werd als 
waardevolle informatie aangeduid.  

 
Niet belangrijk:  
Het kopje klaarkomen. Misschien een andere titel voor dit stukje. De tip doe niet 
net alsof je klaarkomt, vonden ze wel heel goed.  
 
Tips:  
Meer grapjes erin was een tip van een van de jongens. De tekst is wel wat lang. Het 
mag iets korter. Verdere tips waren: ‘omschrijf ook eigen ervaringen van jongeren’. 
Deze tekst is naar mening van de 16+ leerlingen misschien beter geschikt voor 
groep 8 en brugklassen. Zij zouden zelf eerder zoeken naar informatie over soa en 
zwanger raken. 

2.1.5 Seks met jezelf 

Over het algemeen werd de tekst goed begrepen en was makkelijk om te lezen. 
Twee leerlingen vonden de tekst wel apart. Woorden die opvielen waren:  
‘Masturberen’ en ‘Soloseks’. De meeste jongeren wisten niet wat soloseks 
betekende. Wel vonden de leerlingen de tekst een beetje kort. De zin ‘ Iedereen 
doet het’ vonden ze opmerkelijk: ‘Doet iedereen het? Nou volgens mij niet hoor. 
Het is toch je eigen keuze. Ik doe het niet’, was de reactie van enkele leerlingen. ‘Ik 
snap niet dat ze dit onderwerp op een website zetten. Ik denk dat het meer privé is 
voor jezelf en dan ga je toch niet op een website kijken of intikken op een website 
‘hoe moet je seks hebben met jezelf’. Twee leerlingen vonden het een beetje een 
nutteloze tekst. Dit gold niet voor de meerderheid van de leerlingen. Deze vonden 
de tekst juist interessant en waren nieuwsgierig. De meeste leerlingen vonden de 
tekst vrij kort, maar wel duidelijk. De lezers vonden de tekst goed samengesteld, 
niet te lang en makkelijk te begrijpen. 
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Belangrijk:  
De meeste leerlingen vonden de tekst wel belangrijk: ‘Ik vind het wel belangrijk 
dat mensen weten wat het is. “ Ik vind dat stuk over hoe je jezelf kan ontdekken 
enzo wel interessant.’ De belangrijkste woorden of onderdelen die uit de tekst 
gehaald werden zijn: 

-  ‘het is heel normaal, je hoeft je er dus niet voor te schamen’.  

- ‘Jezelf seksueel opwinden om klaar te komen’ 

-  ‘bijna iedereen doet het’.  

Daarnaast werden woorden als masturberen, zelfbevrediging, soloseks als 
opvallende woorden uit de tekst gehaald.  
 
Niet belangrijk:  
‘de links naar andere websites of thema’s.  
 

‘ Er mag wel wat meer informatie bij over hoe je dat doet enzo…’ 
 
Tips: 
Het mag iets uitgebreider uitgelegd worden. ‘En een woord zoals soloseks snapte 
ik niet dus dat kunnen ze beter uitleggen.’ ‘Kinderen denken bijvoorbeeld dat ze 
het niet goed doen.’ Ook werd hier de tip gegeven om de eigen ervaring van 
jongeren erin te verwerken. Niet iedereen doet het dus dat stuk moet eruit.  

2.1.6 Stoppen met roken 

De jongeren vonden de tekst over het algemeen handig en informatief. Er stonden 
goede tips in en de puntenlijst is belangrijk, 2 alinea’s eronder en links eronder 
niet. Woorden als ‘eventueel’ en ‘ontwenningsverschijnselen’ werden 
doorgestreept. Belangrijk waren de afleiding, verleiding, motivatie en steun. ‘Maar 
je moet het niet aan iedereen vertellen, want dan vinden ze je misschien een loser 
en proberen je weer aan het roken te krijgen. Dus je moet het niet rondvertellen, 
en misschien ook wel niet naar feestjes gaan als je daar weer wat wordt 
aangeboden.’ Er werd ook gelachen over de link naar ‘waterpijp roken’ dat onder 
‘stoppen met roken’ staat. 
 

Dan ben je net van het roken af en vind je dat misschien weer lekker! 
 
Belangrijk: 
Stoppen, niet minderen maar in één keer stoppen, hulpmiddelen bij het stoppen, 
afleiding kan goed werken. 
 
Niet belangrijk:  
iedereen vertellen dat je gestopt bent, ‘kijk ook eens bij waterpijp roken’, samen 
stoppen. 
 
Tips:  
blijf positief en geloof dat je het kunt, gooi alles weg: sigaretten, asbakjes en 
aanstekers, als het niet lukt, vraag hulp aan je huisarts. Ook waren jongeren van 
mening dat je moet doorzetten.  
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Zoek een vervangend middel of ga naar apotheek/huisarts. Ook werd de shisha-
pen genoemd (die elektrische nepsigaretten, die schijnen er ook zonder nicotine te 
zijn). 

2.1.7 Risico’s van het roken 

De meeste jongeren vonden deze tekst belangrijk en goed samengevat. Vooral de 
gevolgen voor je uiterlijk is belangrijk, maar ook voor je portemonnee, en de 
laatste alinea. Het waarom is niet belangrijk om te melden, dat weet iedereen (dat 
het niet goed is). De tekst werd ook gelezen door twee rokers. Die waren het niet 
eens met de negatieve gevolgen van roken. Die waren niet waar: 'ik ben nooit ziek, 
en ik heb een goede conditie. En ik hoest niet. Als je gewoon sport en rookt, gaat 
het gewoon goed'. Belangrijkste van de tekst vonden ze dan ook de kosten.  
 

‘Dat je kleren gaan stinken is ook vervelend.’ 
 
Het was wel belangrijk de gevolgen van roken in deze tekst te zetten, maar wat die 
dan waren, dat konden ze niet vertellen. 
 
Belangrijk:  

- Gevolgen voor je uiterlijk 

- stoppen met roken 

- gevolgen voor je portemonnee 

Niet belangrijk:  
Waarom is roken zo verslavend. 
 
Tips:  
Verder geen tips 

2.1.8 Te dun 

Sommige leerlingen vonden de tekst makkelijk en gaven aan dat ze alles al wisten. 
Enkelen gaven eerlijk toe dat ze sommige dingen nog niet wisten. De groep van 
Groningen (lager opleidingsniveau) vond dat er veel onzin in de tekst stond. Hun 
mening verschilde van die van vmbo-groepen. Iemand mag zelf bepalen wat voor 
kleren hij aan heeft.  Sporten werd als dom beschouwd. Dan val je toch juist af? Wel 
bewegen, maar niet intensief sporten. Een andere jongere zei dat je met goed eten 
en sporten spieren kweekt, en dat je dan aankomt, en toen was het wel goed om 
het te noemen. Maar dat was dus niet in een keer duidelijk.  
 
Belangrijk:  

- Schijf van vijf,  

- blijf bewegen,  

- 6-7 keer per dag eten  

- het voedingscentrum.  

Belangrijk om te vertellen hoe je aankomt, dat je gezond moet snoepen en eten en 
hulp moet zoeken. Dat je jezelf moet blijven accepteren, je moet jezelf niet gaan 
vergelijken met anderen, je moet jezelf blijven. 
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Niet belangrijk: 
Stofwisseling, bewust niet eten en stofzuigen hoeven er niet in. ‘Misschien ben je te 
dun omdat je een snelle stofwisseling hebt’ klinkt te ‘zeurderig’ 
 
Tips:  
7x per dag eten was ook niet belangrijk. Hier moet ook nog bij dat je juist wel twee 
uur voor bedtijd moet gaan eten, want als je dat juist niet moet doen als je te dik 
bent, moet dat dus wel als je te dun bent! 
 

2.1.9 Gewicht 

Inleiding is onzin (te dik, te dun, te lang te kort). De jongeren in Groningen vonden 
het op het eerste gezicht een onzintekst. Een jongere gaf hem zelfs terug omdat ze 
er niets mee kon en vroeg om een andere waar ze wel iets van kon vinden. Mensen 
letten zelf wel op hun gewicht. Dat hoef je volgens hen niet te testen. Na 
doorpraten werd duidelijk dat ze het welk belangrijk vonden om te weten of je een 
goed gewicht hebt, en dat een puber groeit.  
 
Overbodige woorden, bv dat er verschillende soorten en maten mensen zijn, hoeft 
ook niet. 
 
 Tip: BMI nog beter uitleggen. Waarom is er eigenlijk een algemene tekst over 
gewicht? 
 
Belangrijk:  
Mensen zijn er in verschillende soorten en maten, maar wat is dan gezond gewicht, 
houd rekening met dat je nog in de puberteit zit. Ook het BMI vonden ze belangrijk 
en interessant. Ook vonden ze het belangrijk dat er iets staat over gezond ontbijten 
en voldoende fruit/schijf van 5 eten. Die kennen ze wel. 
 
Niet belangrijk: 
Te dik, te dun, te lang, te kort. Niet belangrijk waren de body mass (die snapten ze 
niet), maar wel hoe je gewicht moet zijn t.o.v. je lengte en leeftijd. Dit staat er wel 
in, maar dus niet begrijpelijk voor deze jongeren. 
 
Tips:  
Meer uitleg geven over wat het goede gewicht is, hoe kun je zelf thuis je BMI 
opmeten, het logo moet op een andere plek, hij valt niet op. En rekening houden 
met puberteit is belangrijk. 

2.1.10 Te dik 

De jongeren vonden de inleiding niet belangrijk. En ze vonden de tekst te lang. Hij 
mag de helft korter.  Verder vonden ze dat er goede informatie in de tekst stond en 
duidelijke uitleg over afvallen. 
 
Belangrijk: 
Belangrijke voor de jongeren was gezond snoepen, vaak eten, veel bewegen en de 
schijf van vijf, hoe eet je gezond, hoe kan je geholpen worden en ‘zo kan ik meer 
bewegen’.  
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Niet belangrijk: 
Dit waren volgens de jongeren deskundig advies (zie opmerking over deskundigen 
bij keurmerk), 2 uur voor bedtijd niet meer eten (onmogelijk dus onzin) en minder 
eten dan je mag hebben. Met de hond wandelen was ook stom, want de meeste 
mensen hebben geen hond. Links onderaan kunnen weg, en ook laatste alinea/zin. 
 
Tips:  
De jongeren misten de pil in dit verhaal, daar kom je toch ook van aan? Goed eten, 
maar niet teveel tussendoortjes moet ook in de tekst staan, en dat je moet praten 
met anderen, maar dus niet met deskundigen, die kletsen maar wat. Jezelf altijd 
blijven accepteren ook al ben je wat te dik. 
 

2.2 Het keurmerk 

De meningen over het belang van een keurmerk verschilde per groep. De ene 
groep vond het erg belangrijk en wist ook te vertellen waarom. De andere groep 
vond het helemaal niet belangrijk. De jongeren die het keurmerk belangrijk 
vonden, gaven aan de tekst daardoor geloofwaardiger wordt en de website 
betrouwbaarder. ‘Anders kan iedereen wel een tekst op internet zetten.’ ‘dan kun 
je zien dat het gekeurd is en dat het niet zomaar onzin is’. ‘Een keurmerk kan nooit 
verkeerd zijn.’ 
 
 ‘Ik vind het belangrijk dan weet je dat het gekeurd is, zoals bij de McDonald’s.’  
 
De jongeren die aangaven dat een keurmerk niet belangrijk is vroegen zich af wat 
ze ermee moeten. 'Het is alleen wel goed dat er een plaatje bij de tekst staat, want 
zonder plaatje lees ik het toch niet’. Na doorvragen en meer uitleg over wat een 
keurmerk is, vonden ze het iets belangrijker. Als je een herkenbaar plaatje hebt, 
dat je vaker tegenkomt, heeft het meerwaarde. Het moet direct duidelijk zijn wat 
het betekent.  
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Wie keurt het?  
Het is volgens de jongeren belangrijk dat een tekst door jongeren wordt 
goedgekeurd. Het mag ook wel door deskundigen, maar Jongeren zijn daarbij 
belangrijker.  
 

‘Deskundigen zijn mensen in witte jasjes.’ 
 
De jongerenwerkers worden niet als deskundigen gezien, en dat is maar goed ook, 
want van deskundigen nemen de jongeren uit Groningen niets aan: ‘Die weten het 
alleen maar beter te vertellen wat ze moeten doen. Daar verdoen we onze tijd niet 
aan.’ 
 
Plaatsing en grootte 
Alle leerlingen waren het erover eens dat het keurmerk bovenaan de tekst moet 
staan. Rechtsboven had de voorkeur voor de meeste leerlingen. Je moet in ieder 
geval niet hoeven scrollen om hem te zien. Het moet opvallen en vrij groot zijn, 
naast de titel of rechtsboven in de hoek. In ieder geval moet je in het keurmerk 
kunnen lezen wat het betekent. Dat moet heel duidelijk zijn. Een stempel kan ook 
onderaan, maar je moet hem wel goed kunnen zien, dat betekent dus zonder te 
scrollen. ‘Gecheckt door leeftijdsgenoten’ vinden ze wel een goede zaak. De 
leerlingen die het keurmerk onderaan de tekst hadden staan, was het niet 
opgevallen. Ook vonden ze het keurmerk te klein. Als het keurmerk onderaan de 
tekst was geplaatst, viel het niet op. 
 
De vormgeving 
Het keurmerk moet niet te saai zijn (vinkje) en wat kleur hebben en ook niet te 
kinderachtig (uiltje voor de jongens, de meisjes vonden die soms nog wel leuk).. 
Een stempel of het duimpje had de voorkeur. Een stempel heeft iets officieels.  Het 
duimpje was goed, groen is goed, voor een stoplicht.  Anders een leuk kleurtje als 
turkoois. Het was wel wat klein. Je moet goed kunnen lezen waar het keurmerk 
voor staat. 

2.3 De navigatiestructuur 

De navigatiestructuur is met de jongeren besproken op basis van een eerste 
voorbeeld van de navigatiestructuur. Hierbij konden zij aangeven welke thema’s 
volgens hen het belangrijkste waren. Daarna gingen we in op de subthema’s en 
mogelijke onderdelen die zij nog misten.  
Top 8 van belangrijk naar minder belangrijk 

1. Relaties en seks 

2. Familie en vrienden 

3. Geweld en pesten 

4. Wonen, werken en geld 

5. Internet en media 

6. School en opleiding 

7. Middelengebruik en verslaving 

8. Lichaam en gevoel 
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Per thema: 

2.3.1 Relaties en seks 

Relaties en seks werd door deze groep als zeer belangrijk aangegeven.  
 

‘Dit is een Big Deal in ons leven!’ 
 
Informatie die er volgens de leerlingen op moet, moet gaan over ‘gevoelens en 
emoties’, ruzie in je relatie of relatieproblemen, vreemdgaan, eigen ervaringen van 
jongeren, soa, zwanger, foute vriendjes of loverboys. 

 
De meesten wisten niet wat ‘ Ho-Le-bi’ 
betekende. Loverboys werd aangegeven als 
een belangrijk thema. ‘ Stel je voor dat je denkt 
dat een vriendin van jou te maken heeft met 
een loverboy, dan kun je daar informatie over 
opzoeken.’ Veilig vrijen vonden ze ook 
belangrijk. Dit thema riep ook veel vragen op 
over veilig vrijen, zwanger raken, 
condoomgebruik en gebruik van 
voorbehoedsmiddelen. Bij ‘In het verkeerde 
lichaam’ vroegen enkele leerlingen zich af wat 
dat betekent. De jongens: het is interessant en 
daar ga je echt wel informatie over opzoeken.’ 
Omdat je het later nodig hebt voor een vrouw’. 
De jongens vonden dit thema ook belangrijk 
voor later. Onder de jongens gaven 2 van hen 
ook aan meer te willen weten over ho-le-bi.  
 

‘Wat betekent Ho-Le-Bi?’ 
 
‘Omdat het belangrijk is om te weten wat je bent. Seksverslaving werd door de 
jongens wel een interessant thema gevonden, maar vooral voor de lol. 
De belangrijkste subthema’s: 

 Verkering en daten (alleen door jongens aangegeven als belangrijk) 

 Seks, vrijen en neuken  

 Veilig vrijen (belangrijk onderwerp) 

 Ho-Le-Bi (voor een enkeling) 

 Soa 

 Loverboys (werd als zeer belangrijke info aangegeven) 

 Seksverslaving 

 Samenwonen en trouwen 

 Zwanger 
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2.3.2 Familie en vrienden 

Opvallend was dat alle jongeren familie en vrienden erg belangrijk vonden. Ze 
zouden er niet snel informatie over opzoeken. Wel zouden ze informatie 
opzoeken als er problemen zijn: ‘Waarom zou ik hulp of informatie moeten 
hebben bij mijn familie en vrienden als ik daar alles al over weet. Maar als je 
problemen thuis hebt? Ja daar heb je jeugdzorg voor. ‘Ja jeugdzorg heb ik 
helemaal niks aan. Ik haat die mensen. ‘Ja jij, maar jij bent apart’. Als je 
problemen hebt dan zoek je daarover wel snel informatie op. Als je problemen 
hebt thuis. ‘ ‘ Ik zou er vooral over praten met vriendinnen en niet zo snel 
informatie opzoeken op internet.’  
Familie en vrienden werd over het algemeen belangrijk gevonden. De 
belangrijkste subthema’s:  
 Mijn vrienden (vooral door jongens als belangrijk aangegeven) 

 Problemen thuis (populair thema) 

 Mijn ouders gaan scheiden 

 Ik ben geadopteerd (door een enkeling die geadopteerd was) 

 Geloof en cultuurverschillen 

 Je naam veranderen 

 Geen contact meer met je ouders 

 Als iemand doodgaat 

2.3.3 Geweld en pesten 

Het thema geweld en pesten werd vooral uitgekozen omdat de leerlingen het 
belangrijk vinden dat er aandacht aan wordt besteed. En ze gaven allemaal aan dat 
ze het belangrijk vonden om dit te voorkomen; Ik ben daar echt op tegen’ ‘ Ik haat 
die mensen die dat doen’. ‘Je kan mensen er echt kapot mee maken’.  Onder de 
jongens werd dit thema iets minder belangrijk gevonden. Veel gaven aan dat ze 
daar op school al veel informatie over krijgen dus niet iets op gaan zoeken op 
internet. Geweld en pesten werd door alle groepen belangrijk gevonden, behalve 
door een 4 vmbo-klas. Deze gaven aan dat het in hun leerjaar minder voorkomt.  
 
 Als ik iemand ken die dit probleem heeft en als er verhalen op staan, dan ga ik wel 
op de website zoeken’. De volgende subthema’s onder dit kopje vonden de 
leerlingen belangrijk en interessant om te weten:  

 Stop het pesten (met name meisjes) 

 Discriminatie (jongens) 

 Bedreiging en intimidatie (meisjes) 

 Stalken (m+v) 

 Mishandeling (m+v) 

 Geweld op straat (jongens) 

 Seksueel geweld 
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2.3.4 Wonen, werken en geld 

Met name onder de jongens werd het thema wonen, werken en geld belangrijk 
gevonden. ‘Omdat je dan weet hoe je een baantje kan vinden’ .  ‘En bijvoorbeeld 
als je werkloos bent’. ‘En je wilt ook geld verdienen’. ‘Hoe je ermee om moet 
gaan, anders kom je later in de schulden’.  
Belangrijkste subthema’s: 

 Mijn geld (met name door jongens aangegeven als belangrijk) 

 Een baantje vinden 

 Op jezelf wonen 

Gewenste info: 
 Omgaan met geld en budgetteren: ‘Wij kunnen dat echt niet!’ 
 Shoppen 
 CV maken 
 solliciteren 

 

2.3.5 Internet en Media 

Bij alle groepen werd aangegeven dat ze daar al genoeg van weten en deze 
informatie niet snel zullen aanklikken. ‘We gebruiken het al en we weten er alles al 
van. Wel zouden ze graag meer informatie hebben over internetstalkers (lastig 
gevallen worden via internet), informatie over webcamgebruik, vriendjes of foute 
vriendjes via internet was vooral een vraag van de meiden en informatie over 
welke foto’s je wel of niet op internet moet zetten. Lastiggevallen worden via 
internet vonden ze wel belangrijke informatie. ‘Dat vind ik wel erg, weet je hoe erg 
dat is, dus daar zou ik wel informatie over opzoeken’. Hebben jullie informatie 
nodig over je telefoon en hoe je daarmee omgaat? Nee, we weten al genoeg 
daarover. ‘Misschien is het leuk om te kijken of er een nieuwe film uit is’, maar 
verder weten we alles al. 
Belangrijkste subthema’s: 

 Telefoon 

 Social media 

 Lastiggevallen worden via internet’(internetstalkers) 

Gewenste thema’s:  
 Webcamgebruik 

 Foute vriendjes via internet 

 Fotos’: welke zet je er wel op en welke niet? 

2.3.6 School en opleiding 

Het merendeel van de leerlingen geeft aan niet te zullen kijken naar dit thema op 
een website. ‘ School boeit me niks. Dat is echt saai.’ Maar school is wel je toekomst 
dus het is wel goed dat het erbij staat. ‘ In geval van problemen op school zouden 
leerlingen het wel weer belangrijk vinden. Als er ‘School en toekomst’ had gestaan, 
hadden meer jongeren het als belangrijk aangegeven.  
Er was bij de ouderen vooral interesse voor beroepskeuze en vervolgopleidingen 
of eventueel het doen van tests zoals op ‘testjezelf.nl’. 
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Belangrijkste subthema’s: 
 Naar de middelbare school 

 Huiswerk maken 

 Eindexamens 

 Problemen met leren 

 Problemen op school 

 Een opleiding kiezen 

 Stagelopen 

2.3.7 Middelengebruik en verslaving 

De meisjes vonden dit thema niet zo belangrijk. De jongens wel. Zij zouden vooral 
informatie zoeken over roken, alcohol, drugs en verslaving. Roken werd het meest 
belangrijk gevonden. Een van de meisjes over harddrugs: ‘ Ik vind het wel 
belangrijk. Ik rook zelf ook en als ik dan denk aan harddrugs dan vind ik het wel 
goed dat je daar informatie over kan vinden.’ Een meisje dat het daar niet mee eens 
was: ‘Ik vind dat ze in deze wereld toch al zo veel bezig zijn met verslaving. 
Van harddrugs wil ik wel weten hoe het werkt omdat ik het heel erg vind. Blowen 
en roken vind ik niet zo erg. Dus dat is niet zo belangrijk om te weten.  
Belangrijk subthema: 

 Roken (met name bij de jongens) 

 Alcohol (jongens) 

 Drugs (jongens) 

 Verslaving (jongens en meiden) 

 
Thema’s die zij graag terug zouden zien: 
Informatie die jongeren zouden willen hebben is:  

 Vergiftiging, 
 Je grenzen aangeven: nee zeggen tegen drugs of alcohol 
 Goede informatie over drugs 
 Pillen 
 Feestjes en alcohol en drugs 

 

2.3.8 Lichaam en gevoel 

Dit thema vonden de jongeren het minst belangrijk. Er daarom ook weinig over 
gezegd. Na doorvragen bleek vooral interesse te zijn in de volgende subthema’s: 

 Uiterlijk en verzorging 
 Eetproblemen 
 Bewegen en sporten 

 
De overige thema’s werden door een enkeling als belangrijk aangegeven: mijn 
lichaam, mijn gevoel en ziekte en handicap. 
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3. Bevindingen samengevat 
Uit bovenstaande bevindingen vatten we hieronder nog eens de belangrijkste 
samen. 

3.1 Webteksten 

De teksten werden door alle jongeren over het algemeen goed leesbaar, 
begrijpelijk en informatief gevonden. Vooral de tips vonden ze nuttig.  
 

‘Zonder tips heb je niks aan de tekst’ 
 
Slechts enkele woorden zoals ‘foundation’, ‘assertiviteitscursus’ en ‘soloseks’ 
werden niet begrepen door alle jongeren. Het werken met bullets werkte goed en 
maakte de tekst makkelijker leesbaar. De meeste jongeren vonden de links naar 
andere websites of onderwerpen niet belangrijk. Teksten worden niet gelezen als 
er niet een plaatje bij staat, het keurmerk zou ook zo’n plaatje kunnen zijn. 
 
Er ontbrak naar mening van de meerderheid van de jongeren een mailadres of 
telefoonnummer waar je meer informatie kunt krijgen, of verdere hulp. Een tip die 
van de meeste jongerengroepen kwam, is dat ze graag een boodschap achter 
zouden willen laten of de mogelijkheid hebben om te chatten als ze echt met het 
probleem te maken hebben. Daarnaast misten ze eigen ervaringen van jongeren in 
de teksten. Uit de meeste reacties was op te maken dat een zogenaamde 
‘normaliserende’ opmerking in de tekst, zoals: het is heel normaal of meer mensen 
hebben hier last van, de meeste jongeren erg aansprak. Bij iedere tekst gaven de 
jongeren de tips om meer plaatjes te gebruiken. Ze hebben nu natuurlijk de ‘kale’ 
teksten gelezen.  

3.2 Keurmerk 

Het keurmerk viel bij het merendeel van de 
jongeren niet op. Alle jongeren waren het erover 
eens dat een keurmerk bovenaan de tekst moet 
staan en groot genoeg moet zijn. Het keurmerk 
‘goedgekeurd door jongeren’ vonden ze het beste 
keurmerk. Daarnaast waren de meningen over het 
belang van een keurmerk verdeeld. Na meer uitleg 
vonden enkele jongeren het belangrijker dan ze in 
eerste instantie aangaven. Het kan dus zeker geen 
kwaad om een keurmerk bij de tekst te plaatsen. 
De meeste jongeren zullen het waarderen. 
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3.3 Navigatiestructuur 

De thema’s relaties en seks, familie en vrienden en geweld en pesten werden als 
belangrijkste thema’s aangeduid door alle jongeren. Internet en media werd door 
de meesten niet interessant gevonden om aan te klikken omdat ze daar al zo veel 
van weten. Daarvoor zoeken de jongeren geen speciale informatie op. Toekomst 
leek jongeren meer te interesseren dan school en opleiding en middelengebruik en 
verslaving vonden ze als hoofdthema niet zo interessant. Echter, de subthema’s 
hieronder werden wel weer als belangrijk aangegeven. Wonen, werken en Geld 
vonden de jongeren ook minder belangrijk maar wel interessant. Voornamelijk 
subthema’s als omgaan met geld, bijbaantjes en solliciteren vonden ze interessant 
om te weten. 
  Top 7 van belangrijk naar minder belangrijk 

1. Relaties en seks 

2. Familie en vrienden 

3. Geweld en pesten 

4. Wonen, werken en geld 

5. Internet en media 

6. School en opleiding 

7. Middelengebruik en verslaving 

3.4 Doorontwikkeling met jongeren 

Een aantal jongeren gaf in het bijzonder bij het gesprek over de navigatiestructuur 
aan dat zij graag mee willen helpen om een website te bouwen. Ze vonden het ook 
erg leuk om hun mening te geven en erover mee te denken. De kans om de 
doorontwikkeling van de databank met actieve participatie van jongeren vorm te 
geven is daarom goed haalbaar. Wel willen we hierbij als tip geven dat een goede 
begeleiding en communicatie gewenst is als het gaat om de doelgroep vmbo-
leerlingen en dat een link met de scholen wellicht een goede ingang kan zijn om 
jongeren te motiveren. Zij zullen wellicht minder gemotiveerd zijn om mee te doen 
als ze dit in hun vrije tijd moeten doen.  
 

 

 


