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Betreft: advies onderzoeksvoorstel “seksuele gezondheid Montfoort/Linschoten”
Geacht college,
De Participatieraad heeft kennisgenomen van het raadsvoorstel voor het te verrichten aanvullend
onderzoek naar de cijfers van de Montfoortse jeugd en seksualiteit, zoals deze zijn opgenomen in de
Nota Volksgezondheid Montfoort (raad 6 juli 2015).
Wij zijn tevreden dat ons eerder gegeven advies om dit onderzoek te verrichten door het college is
overgenomen, zodat meer inzicht wordt verkregen in het relatief hoge percentage grensoverschrijdend
gedrag onder de jeugd in Montfoort/Linschoten in vergelijking met de rest van de regio.
Na lezing van het thans voorliggende voorstel aan de raad komen wij tot het volgende advies:
1. Eenduidigheid in vragenlijsten en onderzoeksmethoden voor juiste beeldvorming
Uit de verkregen informatie maken wij op dat er geen consistentie is bij de eerder gehanteerde
onderzoeksmethoden, de samenstelling van vragenlijsten en de mate van anonimiteit, waardoor
geënquêteerden niet meer te traceren zijn en de verkregen informatie moeilijk vergelijkbaar is.
Advies:


Wij adviseren om een onderzoeksmethodiek te hanteren die gedurende een langere reeks van
jaren kan worden toegepast. Dit geldt zowel voor de samenstelling van de vragenlijsten aan de
jongeren, de te benaderen leeftijdsgroepen, de vragenlijsten voor de diepte interviews en de
selectie van de te interviewen professionals. Dit is vooral van belang om de effecten van het in
te zetten beleid op een betrouwbare manier te kunnen meten gedurende een langere reeks van
jaren.



Het verdient aanbeveling om deze methodiek af te stemmen met de andere gemeenten in de
regio Utrecht-West, zodat de uitkomsten in Montfoort vergelijkbaar zijn en blijven met de rest
van de regio.

2. Diepte-interviews bij professionals goed alternatief voor aanvullend onderzoek
Het voorstel om interviews te houden met jeugdarts(en), vertrouwenspersonen op school,
jongerenwerkers, buurtsportcoaches etc. vinden wij een goed alternatief om meer inzicht te krijgen in
de situaties bij grensoverschrijdend gedrag, de achterliggende oorzaken, onder welke groepen het
voornamelijk voorkomt en de verdeling tussen jongens en meisjes.

De Participatieraad staat positief tegenover dit onderzoek en komt hierbij tot het volgende advies
Advies:
 Zorg voor een goede samenhang tussen de eerder gehanteerde onderzoeksmethoden en de te
houden (diepte) interviews met professionals, inclusief de te hanteren vragenlijsten, zodat dit
weer geen onderzoek op zich is, maar een verdieping van de eerder gehouden onderzoeken en
toepasbaar voor vervolgonderzoek in de komende jaren.
 Het is van belang dat de professionals die geïnterviewd worden representatief zijn voor de
doelgroep jongeren, in bijzonder de “Montfoortse situatie”, voldoende kennis hebben van de
lokale situatie en bijvoorkeur ook van andere plaatsen in de regio.
 Zorg dat de privacy van jongeren en ouders tijdens dit onderzoek goed gewaarborgd is
3. Lespakketten zo nodig aanpassen aan de hand van uitkomsten onderzoek
De uitkomsten van het te houden onderzoek kunnen aanleiding zijn om de eerder geselecteerde
lespakketten, t.w. “Relaties en seksualiteit” voor het basisonderwijs en “Lang leve de Liefde” voor het
voortgezet onderwijs, aan te passen.
Advies:
 Pas de eerder geselecteerde lespakketten zo nodig aan op basis van de uitkomsten van het te
houden onderzoek. De Rutgers stichting heeft een brede expertise op het gebied van seksuele
voorlichting op scholen. Met de uitkomsten van het onderzoek kan de Rutgers stichting
specifieker adviseren in voorlichting, lesmateriaal en trainingen.
 Betrek alle scholen actief bij dit proces en bij de samenstelling van de lespakketten en geef hen
keuzevrijheid om de pakketten af te stemmen op hun specifieke wensen en/of grondslagen.
4. Uitvoering van eerder uitgebrachte adviezen van belang voor welslagen project
Tot slot vragen wij nog uw aandacht voor de eerder door ons uitgebrachte adviezen rond dit onderwerp,
als verwoord in ons advies van 28 november 2015, t.w.:





Betrek ouders/verzorgers vanaf aanvang bij dit project en organiseer voor de start een
bijeenkomst waar ouders worden bijgepraat over de aanleiding, de doelstelling, aanpak en
thema’s van de lesprogramma’s. Dit kan ouders handvatten geven om met hun kind(eren) in
gesprek te gaan.
Ondersteun scholen en leerkrachten bij de uitvoering en bewaak de kwaliteit en continuïteit
van de uitvoering van de te kiezen lesprogramma’s en biedt tijdens het gehele traject
aanvullende ondersteuning, coaching en begeleiding, indien noodzakelijk of gewenst.
Creëer meldpunt en veilige omgeving voor jongeren met behoefte aan een vertrouwenspersoon.

Met vriendelijke groeten
Participatieraad Montfoort
Kerngroep Jeugd en Gezin

