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I’ll tell you from the start 

He’s gonna break your heart 

You can’t stop the loverboy 

You can’t stop the loverboy 

(Supertramp 1977)    
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1 Inleiding Inleiding Inleiding Inleiding  

    

In september 1995 kwam de politie van Utrecht met een nieuwtje. Er was een groepje Marokkaanse mannen 

aangehouden die jonge meisjes uit de omgeving hadden geworven om ze voor zich in de prostitutie te laten 

werken. Het jongste meisje van hen was zestien jaar. De werkwijze van deze souteneurs was origineel.1 Ze 

bonden de meisjes aan zich middels liefde. De rechtszaak trok de aandacht omdat een aantal van die meisjes 

nog steeds verliefd was. Ondanks alle bedrog en geweld die ze hadden meegemaakt en doorstaan, stonden ze 

buiten het gerechtsgebouw met spandoeken ‘Laat onze lieffies vrij’. Een pijnlijk detail was, dat de advocaat van 

de jongemannen zo’n hoog honorarium verlangde, dat de meisjes een maand lang in Amsterdam door 

moesten werken om zijn rekening te kunnen betalen. De politie omschreef deze nieuwe werkwijze als die van 

loverboys. Dat woord wekte verwarring. Hoe kon je een souteneur die zijn bestaansrecht te danken heeft aan 

uitbuiting en geweldpleging aanduiden met een term waar Engelssprekenden zich slechts een gezellig vriendje 

bij voorstellen? (Bovenkerk, San, Van Boone et al., 2004). 

 

De problematiek onder de noemer loverboys staat in Nederland de laatste jaren in toenemende mate in de 

belangstelling (Repetur, 2005). Dit is niet verwonderlijk: in bijna de helft van de gevallen (48,5%) van 

jeugdprostitutie blijkt sprake te zijn van loverboyproblematiek (Van den Borne & Kloosterboer, 2005). Een 

loverboy is volgens de derde rapportage van Nationaal Rapporteur Mensenhandel (2004, p. 76) een ‘pooier die 

meisjes via verleidingstechnieken inpalmt om hen op den duur in de prostitutie uit te buiten.’ Vanaf de jaren 

negentig zijn er steeds meer signalen en uitingen ontstaan van jongens die zich tot loverboy ontwikkelen. In het 

begin leek de problematiek zich alleen voor te doen in de grote steden, maar later bleken ook meisjes uit 

plattelandsgemeenten slachtoffer te worden van loverboys (Terpstra & Van Dijke, 2006). Slachtofferschap kan 

leiden tot een posttraumatische stress stoornis, hyperactivering, dwangmatige herbeleving en vervlakking van 

gevoelens en gedachten (Schwarze, Berger & Geurts, 2006). Er is dus sprake van een ernstige problematiek die 

serieus genomen dient te worden (Kiemel & Ten Kate, 2007). 

 

Bezorgdheid - van zowel burgers als de overheid - over de toenemende onveiligheid in de Nederlandse 

samenleving, heeft aan het begin van de 21ste eeuw geleid tot meer aandacht voor misdaad en criminaliteit 

(Boutellier, 2002). Het criminaliteitsprobleem is in omvang toegenomen (sinds de jaren ‘60 vertienvoudigde de 

door de politie geregistreerde criminaliteit) en nieuwe vormen van criminaliteit dienen zich aan, waaronder ook 

de georganiseerde misdaad in mensenhandel (Boutellier, 2002). Mensenhandel is geen nieuw fenomeen. 

Okereke (2005) beschrijft dat mensenhandel, ondanks de officiële afschaffing van de slavernij, bleef bestaan 

met vaak seksuele uitbuiting als doel. In Nederland verstaat men onder mensenhandel het - onder dwang - 

werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met het doel die persoon uit te 

buiten. De (beoogde) uitbuiting is de kern van mensenhandel. Uitbuiting kan zich in de seksindustrie afspelen, 

maar ook in andere economische sectoren.2 Iedereen kan dus met verschillende verschijningsvormen van 

mensenhandel worden geconfronteerd. Dit maakt de aanpak ervan gecompliceerd, maar wel noodzakelijk 

(Nationaal Rapporteur Mensenhandel - NRM -, 2009). Nederland neemt het probleem van mensenhandel en 

jeugdprostitutie dan ook serieus. Dit blijkt uit het feit dat de aanpak van mensenhandel een speerpunt is 

binnen het OM en de politie en uit de keuzes die in het overheidsbeleid aangaande prostitutie en 

mensenhandel zijn gemaakt (Smit, 2001). Zo is op 1 oktober 2000 het algemeen bordeelverbod evenals het 

                                                 
1 Een souteneur is een man die leeft en/of profiteert van de opbrengsten van de prostitutie van vrouwen (Bovenkerk et al., 2004). 
2 Aangetroffen op http://www.bnrm.nl/over_bnrm/, op 10 maart 2010. 
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verbod op souteneurschap opgeheven (Daalder, 2007). Een belangrijk doel van deze legitimatie was om bij te 

dragen aan de inspanningen van de overheid om de georganiseerde misdaad krachtig te bestrijden, door 

strenge straffen op te stellen voor diegene, die geweld gebruiken of betrokken zijn bij het (seksueel) exploiteren 

van bepaalde minderheden (Siegel, 2009). Daarnaast is er een Task Force opgericht en hebben de politie en 

het Openbaar Ministerie prioritering toegepast - onder andere door met het Referentiekader Mensenhandel 

(2008) een uniforme aanpak te definiëren. Bovendien is er meer gespecialiseerde hulpverlening gekomen en 

wordt er geïnvesteerd in samenwerking tussen alle instanties die te maken hebben met mensenhandel, 

teneinde op systematische wijze te handelen bij de bestrijding, informatie-uitwisseling en doorverwijzing ervan 

(NRM, 2009). Ten slotte kent Nederland als één van de weinige landen in Europa een Bureau Nationaal 

Rapporteur Mensenhandel (BNRM). De taak van het BNRM is onderzoek te verrichten naar, en te rapporteren 

over de aard en omvang van mensenhandel in Nederland en over de beleidseffecten op dit terrein.3 

 

Boutellier (2002) plaatst deze toenemende aandacht voor criminaliteit en misdaad in de brede context van een 

samenleving waarin gestreefd wordt naar maximale veiligheid. Gezien het feit dat jaarlijks één op de drie 

Nederlanders te maken krijgt met een geweldsdelict, is het niet vreemd dat Nederlanders zich in toenemende 

mate onveilig voelen en in de ban raken van een veiligheidsdenken, aldus Boutellier (2002). Volgens deze auteur 

ontstaat er echter een impasse, omdat burgers enerzijds streven naar de waarborging van hun veiligheid en 

anderzijds condities wensen van maximale individuele ontplooiing en vrijheid. Nieuwe conflicten of incidenten, 

die vaak uitvergroot worden door de media, bekrachtigen de wens naar een optimale bescherming. Burgers 

verlangen dan ook in toenemende mate naar geborgenheid of zorg van instellingen en instituties in de 

maatschappij. Het moet-kunnen tijdperk is voorbij en verschillende partijen steken meer energie in hun 

corrigerende vermogen en het vroegtijdig voorkomen van crimineel of risicovol gedrag (Boutellier, 2002).  

 Ook scholen dienen bij te dragen aan deze morele reflectie en optimale veiligheid, en krijgen extra 

functies toebedeeld zoals de beslechting van conflicten en het vroegtijdig corrigeren of signaleren van bepaalde 

problematiek (Boutellier, 2002). De afgelopen jaren wordt dus in toenemende mate van betrokkenen in het 

onderwijs verwacht, dat zij inspelen op complexe maatschappelijke vragen en problemen. Er zijn diverse 

verantwoordelijkheden die tegenwoordig steeds meer opgelegd worden aan scholen, zonder dat zij daarover 

zelf gehoord worden of beslissingsrecht hebben. Er wordt dan ook wel gesproken van een toenemende 

maatschappelijke opdracht. Dit ligt in lijn met de beleidsfilosofie van de rijksoverheid ten opzichte van het 

onderwijs, dat zich kenmerkt door begrippen als deregulering, privatisering en verzakelijking 

(Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid - WRR -, 2004). De overheid stelt zich in de huidige 

samenleving terughoudend op waardoor scholen meer ruimte krijgen om zelf inhoudelijke, organisatorische en 

strategische keuzes te maken, waarvoor ze zich moeten verantwoorden (WRR, 2003).  

 

De Inspectie van het Onderwijs (2009a) vindt het dan ook opvallend dat voorvallen omtrent de 

loverboyproblematiek niet tot een preventief beleid hebben geleid, dat leerlingen in staat stelt hun seksuele 

weerbaarheid te vergroten. Bovenkerk et al. (2004) geven namelijk aan dat grotere en gemengde middelbare 

scholen waar lager voortgezet onderwijs wordt gegeven één van de hoogst genoteerde risicoplaatsen zijn voor 

loverboys.  

Uit een rapportage van de onderwijsinspectie (2009b) - naar seksuele diversiteit en weerbaarheid in het 

onderwijs - bleek dat een kwart tot een derde van de directies in het (praktijk)onderwijs, het VMBO en het 

                                                 
3 Aangetroffen op http://www.bnrm.nl/over_bnrm/over_bnrm/, op 10 maart 2010. 
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Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) ervaring had met loverboypraktijken.4 Over het algemeen ging het om 

snelle jongens in dure auto’s voor de school. Diverse onderzoeken tonen dan ook aan dat scholen een 

belangrijke rol spelen bij de signalering van de loverboyproblematiek (Bovenkerk et al., 2004; Bullens en Van 

Horn, 2000; Van Lune, 1997). 

 

Scholen zijn dus in toenemende mate betrokken bij de maatschappelijke en persoonlijke vorming van jonge 

mensen en bij de waarborging van hun veiligheid. Het onderwijs wordt volgens Wolf (2008) steeds meer als 

panacee gezien voor verschillende kwalen. Schoolbesturen beseffen dan ook in toenemende mate dat zij een 

verantwoordelijkheid hebben in en rondom de loverboyproblematiek (NRM, 2009). De veiligheid op een school 

neemt daadwerkelijk toe als de betreffende school een actieve rol op zich neemt om te werken aan een 

veiligheidsbeleid en de ontwikkeling van burgerschap van haar leerlingen (Inspectie van het Onderwijs, 2008). 

Op basis hiervan kan verondersteld worden dat scholen met een (uitgebreid) veiligheidsbeleid dat ook deels 

gericht is op de loverboyproblematiek, minder negatieve en uit de hand gelopen zaken rondom deze 

problematiek ervaren dan scholen waar dit beleid (nog) ontbreekt (Rip, 2009; Wolf, 2008). Onbekend is echter, 

hoe scholen hier zelf tegenaan kijken en al dan niet vanuit bepaalde motivaties invulling geven aan - beleid 

voor - de preventie van, omgang met, of aanpak van de loverboyproblematiek. Vanwege de complexe en 

ernstige aard van de problematiek en door het feit dat scholen bekend staan als risicoplaatsen voor loverboys, 

is op verzoek van Humanitas Eindhoven een inventarisatieonderzoek uitgevoerd op verschillende middelbare 

scholen en ROC’s in Eindhoven naar de huidige rol en positie van het onderwijs in de loverboyproblematiek.5 

 

Het doel van dit verkennende onderzoek betreft het inzichtelijk maken van de huidige stand van zaken, in de 

rol en verantwoordelijkheid van het onderwijs in de loverboyproblematiek. Aangezien er tot op heden nog maar 

weinig aandacht is geweest voor de houding en het gedachtegoed van betrokkenen op scholen en 

professionals in het veld, staan zij centraal in dit onderzoek.  

 

In totaliteit beslaat dit onderzoeksrapport zeven hoofdstukken. Na deze inleiding vormen hoofdstuk twee en 

drie een opmaat voor het rapport. In deze hoofdstukken wordt de loverboyproblematiek nader toegelicht en 

wordt - de achtergrond van - de veranderende rol van het onderwijs geschetst. In hoofdstuk vier wordt de 

onderzoeksvraag uiteen gezet en gespecificeerd om vervolgens in hoofdstuk vijf de dataverzamelingsmethode 

te beschrijven en verantwoorden. De resultaten van het onderzoek staan vermeld in hoofdstuk zes, waarna in 

hoofdstuk zeven conclusies getrokken worden en aanbevelingen volgen.  

                                                 
4 De inspectie bezocht 35 scholen, waarvan 14 VMBO-, 7 HAVO/VWO-, 6 VSO- en 8 MB-scholen. Sommige scholen spraken over 
meer dan één incident.  
5 Humanitas is een vereniging die mensen, die dat (tijdelijk) nodig hebben, een steuntje in de rug geeft door talloze projecten die 
mede door een groot aantal vrijwilligers gerealiseerd kunnen worden. De missie luidt als volgt: ‘Humanitas komt op voor een 
samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met 
elkaar. Deze humanistische uitgangspunten vertaalt Humanitas in diensten van-mens-tot-mens op de gebieden van welzijn, wonen 
en zorg.’ Aangetroffen op http://www.humanitas.nl/, op 2 maart 2010. 
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De loverboyproblematiekDe loverboyproblematiekDe loverboyproblematiekDe loverboyproblematiek    

 

In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan het ontstaan van de term loverboy, een 

begripsdefiniëring, de omvang van de problematiek, het ronselproces, kenmerken van slachtoffers en daders, 

mogelijkheden voor aanpak of preventie en slachtofferprocessen. 

 

2.1 Het ontstaan van de term loverboy 
 

Op de commerciële televisiezenders zijn veelvoudig clips van Amerikaanse muziek te zien, waarin (zwarte) 

mannen omringd worden door jonge, mooie vrouwen die hen allerlei diensten verlenen. Bovenkerk et al. (2004) 

stellen de vraag of loverboys hun imitators zijn of dat de doortrapte werkwijze van de loverboy aansluit bij het 

oerbeeld van de pooier. Een persoon, vaak van het mannelijke geslacht, die vrouwen als prostituee voor zich 

heeft werken, hen controleert middels geweld en profiteert van hun inkomsten (Williamson & Baker, 2009). 

 Ongeveer gelijktijdig met de opkomst van het fenomeen loverboys is er een discussie ontstaan over de 

woordaanduiding van deze problematiek (Garnier, 2009). Deze discussie ontstond vanwege drie redenen. Ten 

eerste leek de lieflijke klank van de term de daadwerkelijke problematiek te ontkrachten, omdat het doet 

denken aan liefde, aandacht en romantiek, terwijl er juist ook veel geweld, chantage en angst aan te pas komt 

(Van Dijke & Terpstra, 2005). Ten tweede wordt deze term alleen in de Nederlandse taal gebruikt. Bovenkerk et 

al. (2004) benoemen wel de pimps, zuhälter en maqueraux, afkomstig uit Engeland, Duitsland en Frankrijk. Het 

onderscheiden en benoemen van dit aparte pooiertype tot een zelfstandig nieuw verschijnsel - zoals dat in 

Nederland heeft plaatsgevonden onder de noemer loverboy - lijkt echter niet aan de orde in andere landen. Ten 

derde lijkt de term ‘loverboy’ een nieuw begrip voor een oud verschijnsel. Het op één na oudste beroep ter 

wereld is namelijk dat van de souteneur. Volgens Bovenkerk en Pronk (2007) onderscheidt de loverboy zich van 

deze pooier door zijn werkwijze, waarbij hij een meisje eerst verliefd laat worden om haar uiteindelijk te 

exploiteren.  

 Naast loverboy is de term pooierboy geïntroduceerd door politicus E.H. Ballin. Deze term wordt in dit 

onderzoek vermeden, omdat het suggereert dat de uitbuiting zich beperkt tot de prostitutie.6 Daarmee wordt de 

groep slachtoffers erg beperkt, want de uitbuiting kan op velerlei gebieden plaatsvinden en de tactiek van de 

jongens betreft in deze problematiek meestal toch die van een lover (Terpstra, Van Dijke & Van San, 2005). 

Daarnaast is de term zodanig ingeburgerd en bekend in de Nederlandse samenleving, dat het niet meer weg te 

denken valt (Medilex, 2010). Gezien de aard van de problematiek, de sociaal-maatschappelijke acceptatie die 

ontstaan is en de publieke belangstelling, is er dus voor gekozen de term loverboy te hanteren in dit onderzoek.  

 

2.2 Begripsomschrijving 

 

Het begrip loverboy is in 1994 voor het eerst in het leven geroepen door het onderzoeksteam van de politie in 

Utrecht.7 Vervolgens is het niet meer uit de Nederlandse taal verdwenen, mede doordat hulpverleners 

verwachtten dat door het gebruik van het harde woord pooier de slachtoffers - die vaak nog banden hadden 

met deze mannen - van hen zouden vervreemden (Bovenkerk et al., 2004). Een juridische definitie van het 

                                                 
6 Onder prostitutie worden seksuele handelingen voor geld of goederen verstaan. Prostitutie is legaal in Nederland, mits de 
tewerkgestelde legaal in Nederland verblijft, 18 jaar of ouder is en er geen sprake is van uitbuiting. Prostitutie van minderjarigen en 
uitbuiting in de prostitutie zijn illegaal en worden juridisch geschaard onder mensenhandel (Franck, 2009). 
7 Bovenkerk et al. (2004) hebben bij het betreffende onderzoeksteam proberen te achterhalen hoe zij aan het woord kwamen, maar 
niemand kon zich dat herinneren. Vermoedelijk is de term door de meisjes zelf aangehaald. 
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verschijnsel loverboy bestaat nog niet. In dit onderzoek is onderstaande definitie gebaseerd op de sociaal-

wetenschappelijke definities zoals door Bovenkerk et al. (2004) en Terpstra et al. (2005) weergegeven.  

 

Loverboys zijn jongemannen die hun (geveinsde) liefdesrelatie met een meisje of jonge vrouw gebruiken vanuit het 

voornemen haar in de prostitutie te brengen, te exploiteren en uit te buiten via misleiding, dwang of geweld.  

 

In deze omvangrijke en brede definiëring moet het doel regelmatige werkzaamheid in de prostitutie betreffen 

(Bovenkerk, San, Boone et al., 2006). Bij de originele definitie van Bovenkerk et al. (2004) worden die gevallen 

uitgesloten waar exploitatie wel het doel van de loverboy was, maar waarbij die opzet niet is geslaagd. 

Wanneer een man echter het vooropgezette doel heeft om een meisje middels een (geveinsde) liefdesrelatie 

tot prostitutie te dwingen, wordt deze persoon in dit onderzoek beschouwd als een loverboy. Het draait hier dus 

niet alleen om de daadwerkelijke handelingen van deze persoon, maar ook om zijn intenties en doelen.  

 Het nadeel van deze operationalisatie is, dat er gesproken wordt over een bepaald voornemen van 

waaruit jongemannen opereren. Een oprecht begonnen liefdesrelatie die uiteindelijk uitmondt in een loverboy-

verhouding, wordt dus uitgesloten van het onderzoek (Bovenkerk et al., 2006). 

 Hoewel een liefdesrelatie centraal staat in bovenstaande definitie, kan een loverboy ook gebruik 

maken van andere ronselmethoden om vrouwen aan zich te binden. Het is belangrijk te beseffen dat deze 

methoden en tactieken dynamisch zijn en vaak afhankelijk van de behoeften van het meisje. Volgens Terpstra 

et al. (2005) buiten loverboys hun slachtoffers bovendien niet alleen uit in de prostitutie, maar zijn er ook 

slachtoffers die drugs koerieren, leningen of auto’s op hun naam afsluiten of diefstallen plegen. 

  

2.3 Omvang van de loverboyproblematiek  

 

Over de aard en omvang van de loverboyproblematiek zijn uiteenlopende cijfers gepubliceerd (Kiemel & Ten 

Kate, 2007). Het precieze aantal slachtoffers is moeilijk te bepalen, mede door de onduidelijkheid over en 

diversiteit van de definities van het begrip loverboy, waardoor sommige instanties een slachtoffer niet als 

zodanig herkennen (Staring, 2007; NRM, 2009). Ook de vaak summiere aangiftebereidheid van slachtoffers 

maakt een heldere inschatting van de problematiek penibel (Medilex, 2010). Er vindt in de meeste landen geen 

centrale, systematische registratie van mensenhandel plaats (Staring, 2007). Toch is ieder minderjarig of 

onvrijwillig persoon in de prostitutie er één teveel. Het is dus van belang dat de registratie van jeugdprostitutie 

snel operationeel wordt en informatie oplevert (NRM, 2009). 

 Volgens cijfers van CoMensha uit 2008 zijn er 180 meerderjarige en minderjarige loverboyslachtoffers 

geregistreerd van de 826 slachtoffers van mensenhandel in het algemeen. In 2009 zijn 909 slachtoffers van 

mensenhandel bij CoMensha aangemeld. Dit is een stijging van ongeveer 10% ten opzichte van 2008. Hiervan 

is bij 187 gevallen sprake van de indicator ‘onvrijwillig tewerkgesteld in de prostitutie’ en bij 119 gevallen wordt 

de indicator ‘loverboymethode’ genoemd. Overlap hierbij is mogelijk (Comensha, 2010). 

 

2.4 Het ronselproces 

 

Bovenkerk et al. (2004) maken onderscheid tussen actieve en passieve ronselprocessen. Potentiële 

slachtoffers worden bij actieve ronseling geworven door naar (publieke) plaatsen te gaan waar zogenoemde 

makkelijke en kwetsbare typen meisjes zich ophouden. Scholen, stations, winkelcentra, opvangvoorzieningen, 

discotheken en coffeeshops zijn bekende ronsellocaties van loverboys (Bovenkerk et al., 2006; Venicz & 
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‘ Voordat je een meisje de prostitutie in loodst, laat je haar door je vriendenkring neuken. Gewoon, om haar te laten wennen.’ 

        Van Dijke & Terpstra (2005, p.48) 

Vanwesenbeeck, 1998). Ook hebben jongeren de afgelopen jaren steeds eenvoudiger toegang gekregen tot 

computers en het aanbod op internet (Bronneman-Helmers & Taes, 1999). Het is dus niet verwonderlijk dat ook 

de loverboy meer zijn weg zoekt op de vaak ongecontroleerde profielsites en chatboxen. Sommige jongens zijn 

wellicht zo aantrekkelijk dat zij, door hun bekendheid of de status die zij uitstralen, bepaalde meisjes 

aantrekken die al het mogelijke doen om bij deze jongens in de gunst te komen (Bovenkerk et al., 2004). Er 

wordt dan ook wel gesproken van een passief ronselproces.  

 Hoewel er over het algemeen geen eenduidig verhaal toepasbaar is op elke situatie, over de wijze 

waarop een meisje in de prostitutie terecht komt via een loverboy, worden er door Bullens en Van Horn (2000) 

en Prostitutie Maatschappelijk Werk (2003) toch enkele fasen onderscheiden.  

 

Tabel 1.1. Het ronselproces volgens Bullens en Van Horn (2000) 

Naam faseNaam faseNaam faseNaam fase    OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving    

1. Grooming Het gaat hierbij om alle plannings- en voorbereidingshandelingen en -activiteiten.  

2. Inlijving Dit betreft de geleidelijke inlijving in de prostitutiewereld. Het meisje wordt geïntroduceerd bij 

vrienden, rondgeleid in buurten waarin prostitutie goed zichtbaar is of maakt kennis met een 

prostituee. De jongen dwingt het meisje uiteindelijk tegen haar wil tot (tijdelijke) prostitutie.  

3. Instandhouding Het meisje durft door haar emotionele afhankelijkheid en het sociale isolement waarin ze 

verkeert geen einde te maken aan de situatie en blijft dus werken als prostituee.  

(4. Losmaking)  In deze fase krijgen hulpverleners pas daadwerkelijk grip op het slachtoffer. Het meisje ziet 

de ernst van de situatie in en wordt zich bewust van het feit dat zij hulp nodig heeft. 

 

Tabel 1.2. Het ronselproces volgens Prostitutie Maatschappelijk Werk (2003) 

Naam faseNaam faseNaam faseNaam fase    OmschrijvingOmschrijvingOmschrijvingOmschrijving    

1. Ontmoeting De loverboy en het potentiële slachtoffer ontmoeten elkaar op ronsellocaties.  

2. Indruk maken Na deze ontmoeting probeert de jongen indruk te maken op het potentiële slachtoffer.  

3. Relatie aangaan Het slachtoffer wordt verliefd en de loverboy isoleert haar van haar sociale omgeving. 

4. Seksueel contact Er ontstaat al dan niet gedwongen seksueel contact tussen dader en slachtoffer.  

5. Prostitutie 

faciliteren 

In deze fase probeert de dader normverlaging en grensverlegging te bewerkstelligen door het 

slachtoffer aan te zetten tot seksueel contact met vrienden.  

6. Aanzet prostitutie  Het slachtoffer wordt - al dan niet ‘vrijwillig’ of uit loyaliteit - aangezet tot prostitutie.  

7. Exploitatie De dader intimideert en chanteert het slachtoffer zodat zij niet weg durft of wil gaan.  

 

Wanneer een loverboy voor het eerst contact heeft met een meisje, probeert hij over het algemeen indruk op 

haar te maken door diverse technieken; geld, zijn uiterlijk, cadeaus, charme en door vasthoudend te zijn in het 

geven van aandacht, liefde en vriendschap (Repetur, 2006; Van den Borne & Kloosterboer, 2005).  

 Wanneer het contact is gelegd, begint de loverboy een relatie met het meisje en probeert hij haar 

zoveel mogelijk te onthechten en isoleren van haar familie en vrienden zodat zij emotioneel afhankelijk van 

hem wordt (Averdijk, 2002; Bovenkerk et al., 2004; Van Dijke & Terpstra, 2005). In de relatie heeft de jongen al 

snel seksuele gemeenschap met het meisje (Repetur, 2006). Vooral bij allochtone meisjes wordt regelmatig 

ontmaagding en verkrachting ingezet, zodat de weg naar huis afgesneden is door gevoelens van schaamte of 

angst. Ter voorbereiding op het uiteindelijke werken in de prostitutie zet de loverboy het meisje - al dan niet 

onder dwang - aan tot seksuele spelletjes, groepsseks et cetera. (Van Dijke & Terpstra, 2005;).  
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Uiteindelijk wordt het meisje aangezet tot prostitutie, onder het mom van het helpen afbetalen van 

opgebouwde schulden of om gemeenschappelijke toekomstdromen te realiseren (Van Dijke & Terpstra, 2005). 

In dit proces wordt vaak geweld en chantage ingezet evenals het tonen van onvoorspelbaar gedrag met een 

wisseling tussen adoratie en mishandeling (Terpstra et al., 2005). Slachtoffers van loverboys hebben vaak een 

fase waarin ze deze dwang, vernedering en het geweld ontkennen en bagatelliseren. Op dat moment hebben ze 

alles voor hun loverboy over en zijn ze tot over hun oren verliefd (Medilex, 2010).  

 Wanneer een meisje eenmaal werkzaam is in de prostitutie, zijn er verschillende technieken die de 

loverboy kan inzetten om ervoor te zorgen dat zij niet wegkomt uit haar situatie. Zo kan een loverboy de 

concurrentiestrijd tussen meisjes aanwakkeren (Schwarze et al., 2006). Vaak wordt ook mentaal, fysiek en 

seksueel geweld ingezet of worden er bedreigingen geuit aan het adres van de familie van het slachtoffer 

(Wolthuis & Blaak, 2004). De meisjes worden regelmatig verplaatst van stad, zodat zij niet de kans krijgen om 

sociale relaties op te bouwen en de politie minder grip krijgt op de zaak (Van Dijke & Terpstra, 2005).  

 

2.5 Het slachtoffer nader bekeken 

 

Diverse onderzoeken tonen aan dat er verschillende factoren zijn die meisjes kwetsbaar maken voor uitbuiting 

in de prostitutie. Deze factoren komen vaak in wisselwerking voor en kunnen beschouwd worden als 

risicofactoren - deze zijn aanwezig voordat de meisjes in de prostitutie terecht komen - of als instandhoudende 

factoren - deze factoren houden de meisjes in een uitbuitingssituatie en belemmeren hen te ontsnappen.  

 

Tabel 2. Factoren die de kans op uitbuiting in de prostitutie vergroten  

SlachtoSlachtoSlachtoSlachtofferprofielfferprofielfferprofielfferprofiel    

Minderjarigheid  Laag opleidingsniveau 

Ontbreken van identiteits- of verblijfdocumenten LVG of AMA 

Problematische familieomstandigheden Emotionele kwetsbaarheid 

Problematische financiële situatie Makkelijk in seksuele omgang 

Verslaving (drugs, alcohol, relatie) Een geschiedenis van seksueel misbruik 

 

Bronnen: Van den Borne & Kloosterboer (2005) ; Bovenkerk & Boone (2006); Bovenkerk et al. (2004); Repetur 

(2005); Schwarze et al. (2006); Tiemessen (2007); Van Lune (1997); Wolthuis & Blaak (2004). 

 

Het ronselen van potentiële slachtoffers start in het algemeen wanneer de meisjes nog minderjarig zijn. Ze zijn 

dan makkelijk te beïnvloeden en kwetsbaar voor uitbuiting door gebrek aan sociale, cognitieve, seksuele en 

fysieke volwassenheid (Saphira & Oliver, 2002). De meisjes bevinden zich nog in een ontwikkelingsfase (de 

puberteit of adolescentie) waarin een hang naar avontuur en het verkennen en verleggen van de eigen grenzen 

een grote rol speelt (Ridder, 2007). Bovendien zijn zij minder goed in staat voor zichzelf op te komen en 

daardoor eenvoudig te manipuleren (Marktscan, 1997; Repetur, 2005). 

Over het algemeen volgen de slachtoffers van loverboys een lagere opleiding (VMBO, LWOO, VSO) en is 

vroegtijdige schooluitval of schoolverlating geen uitzondering (Bovenkerk & Boone, 2006). Wanneer 

minderjarigen zonder paspoort of met een vals paspoort naar Nederland zijn gekomen of gebracht, zijn deze 

jongeren bang voor uitzetting en daarmee vaak aangewezen op hun uitbuiter (Van den Borne & Kloosterboer, 

2005). Ook (Licht) Verstandelijk Gehandicapten (LVG) of Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA) 

worden beschouwd als makkelijke prooien voor loverboys (Repetur, 2005). Uit onderzoek blijkt dat kinderen 

met een handicap een grotere kans hebben op seksueel misbruik dan hun peers (Skarbek, Hahn & Parrish, 
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‘Ik was niet de enige die geslagen werd. Beneden mijn werkkamer hoorde ik een meisje letterlijk van de ene naar de 

andere hoek geslagen worden. Eerst hoorde je haar in de ene hoek gillen,  daarna in de andere.’ 

        Venicz & Vanwesenbeeck (1998, p.37) 

‘ “Je doet wat ik zeg, je gaat met twee van die jongens naar boven en je hebt seks met ze, je krijgt een joint, dan merk je 

er niet veel van en als je klaar bent, kunnen we wat leuks gaan doen.” Hij begon steeds harder te knijpen. Ik trilde.’ 

         Maria Mosterd (2008, p.23) 

    
 

2009). Daarnaast maken familieproblemen jongeren kwetsbaar voor een loverboy. Er kan sprake zijn van 

gebroken gezinnen, een verwaarloosd of overbeschermd gezin, weinig discipline, gebrek aan stabiliteit en 

structuur in het gezin, psychiatrische problematiek bij de ouders, adoptieproblematiek of wegloopproblematiek 

(Van den Borne & Kloosterboer, 2005; Bovenkerk & Boone, 2006; Repetur, 2005).  

 

Volgens Bovenkerk et al. (2004) zijn slachtoffers van loverboys niet altijd naïef en weerloos. Sommige meiden 

zijn niet uit op vernedering en chantage maar hebben wel een bepaalde hang naar spanning of aandacht en 

zoeken dit ook op (Terpstra & Van Dijke, 2006; Repetur, 2006; Wolthuis & Blaak, 2004). Over het algemeen 

zijn de meisjes erg gericht op relaties, zijn ze snel emotioneel afhankelijk en hebben ze de neiging om zichzelf 

weg te cijferen ten opzichte van iemand anders, aldus Schwarze et al. (2006). Lage gevoelens van eigenwaarde 

spelen hierbij een grote rol (Wolthuis & Blaak, 2004). Ook meisjes die problemen internaliseren, zijn vaak erg 

gevoelig voor de praktijken van loverboys en kwetsbaar voor dreigementen of geweld (Schwarze et al., 2006).  

 

 

 

Vaak gaat het om een combinatie van factoren die doorslaggevend zijn. Wanneer een meisje financiële 

problemen en geen onderdak heeft, is zij kwetsbaar voor een jongen die haar hierbij helpt. Ook een verslaving 

kan ertoe leiden dat jonge meisjes in contact komen met loverboys en zichzelf prostitueren om hun 

middelengebruik te bekostigen (Van den Borne & Kloosterboer, 2005). Een loverboy gaat vaak op zoek naar 

meisjes die seksueel actief of makkelijk tot seksuele contacten te bewerken zijn (Bovenkerk et al., 2004). 

 

 

 

Studies hebben aangetoond dat tussen de 60% en 90% van de prostituees een historie van seksueel misbruik 

rapporteren (Napoli, Gerdes & DeSouza-Rowland, 2001). Door deze ervaringen wordt seks vaak als vorm van 

liefde of waardering en als communicatiemiddel beschouwd (Simons & Whitbeck, 1991). Seksueel misbruik in 

de kindertijd leidt dus tot een verhoogd risico op later slachtofferschap (Griffing, Ragin, Morrison et al., 2005).  

 

2.6 De dader nader bekeken 

 

Hoewel informatie over (potentiële) daders van essentieel belang is, blijkt over deze jongemannen nog weinig 

bekend. Toch zijn er factoren die de kans verhogen dat jongens in het loverboycircuit terecht komen.  

 

Tabel 3. Mogelijke kenmerken van (potentiële) loverboys 

DaderprofielDaderprofielDaderprofielDaderprofiel    

Allochtone Nederlandse jongemannen (2e generatie migranten) Weinig inlevingsvermogen en respect t.a.v. vrouwen 

Leeftijd tussen de 20 en 30 jaar Lage (niet afgerond) opleiding 

Geen goede relatie met ouders Materieel vertoon (verzorgd uiterlijk, mooie auto) 

Sociaal vaardig en goed in manipuleren Weinig schuldgevoelens (externe locus of control) 

Weinig toekomstperspectief, gevoel er alleen voor te staan Bekend met het criminele circuit of andere loverboys 

Het waarnemen van hoge voordelen en lage risico’s  Uitvoering van praktijken als makkelijk ervaren 

 

Bronnen: Bovenkerk et al. (2006); Van Dijk & Terpstra (2005) en Terpstra et al. (2005) 
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‘Cultureel en religieus gezien in de ogen van de loverboy is een Nederlands meisje gewoon een varken. Is niks, heeft geen 

waarde. En als je dat denkt, dan ben je in staat je emoties totaal te blokkeren.’  

                Bovenkerk et al. (2006, p.161) 

‘Ik denk wel dat dit het laatste is wat een verstandig denkend mens doet. Iemand die nooit in de criminaliteit heeft 

gezeten en hier dan opeens aan zou beginnen: nee, dat is uitgesloten. Je moet een meisje zo nu en dan een klap geven. 

Veel jongens kunnen geen meisjes slaan. Dan moet je geen pooier worden, dat trek je niet.’ 

        Van Dijke & Terpstra (2005, p.34) 

Loverboys zijn voornamelijk jongemannen, tussen de 20 en 30 jaar, met een Nederlandse nationaliteit (83%), 

waarvan het merendeel een allochtone achtergrond heeft (89%) (Terpstra & Van Dijke, 2006). De grote 

vertegenwoordiging van Marokkanen in het loverboycircuit heeft waarschijnlijk te maken met hun cultuur en 

kijk op seks, vrouwen en uitbuiting (Venicz & Vanwesenbeeck, 1998). Aan hun gedrag buitenshuis wordt 

nauwelijks grenzen gesteld en ze krijgen meestal geen seksuele voorlichting doordat deze thema’s in het gezin 

taboe zijn. Zij leren dat man en vrouw per definitie ongelijk zijn en dat geweld tegen vrouwen onder bepaalde 

omstandigheden acceptabel is (Bovenkerk et al., 2004). De jongens beschouwen het gedrag van westerse 

vrouwen als oneervol (seksueel gedrag, uitdagende kleding), waardoor zij geen gewetensbezwaren lijken te 

hebben om hen in de prostitutie te brengen (Bovenkerk & Boone, 2006).  

 

 

 

 

De meeste loverboys zijn laag opgeleid, vertonen slechte schoolprestaties en haken op jonge leeftijd af van 

school (Bovenkerk et al., 2004). Uit een onderzoek van Terpstra et al. (2005) blijkt dat loverboys vaak 

afkomstig zijn uit gezinnen met lage inkomens en dat ze meestal geen goede relatie met hun ouders hebben. 

 Loverboys proberen in het algemeen indruk te maken op potentiële slachtoffers middels materieel 

vertoon of hun vaak goede sociale vaardigheden (Bovenkerk & Boone, 2006). Volgens Van Dijke en Terpstra 

(2005) zijn de jongens charmant en genereus, maar werken ze manipulatief, gewetenloos, respectloos en 

zonder schuldgevoel. Er lijkt sprake te zijn van een externe locus of control: de verantwoordelijkheid wordt 

immer bij anderen, vaak de meisjes zelf, neergelegd of gerechtvaardigd door de situatie of omstandigheden 

(Bovenkerk et al., 2004; Van Dijke & Terpstra, 2005).  

Ook het gebrek aan een toekomstperspectief, in een maatschappij waarin onderwijs, diploma’s en 

getuigschriften van belang zijn, kan leiden tot een verlaagd saamhorigheidsgevoel. Dit verhoogt de kans op 

criminele activiteiten als loverboypraktijken. In hun verleden hebben de jongens al vaker andere delicten 

gepleegd waarvoor ze veroordeeld zijn, zijn ze in contact geweest met de politie en al bekend met andere 

loverboys. Dit verlaagt de drempel om ook actief te worden op dit gebied (Bovenkerk et al., 2006).  

 

  

  

 

 

Het vermoeden luidt dat potentiële daders het voorbeeld volgen van ervaren loverboys (Bovenkerk et al., 2006; 

Van den Borne & Kloosterboer, 2005). Door de hoge voordelen, voornamelijk op het gebied van financieel 

gewin, en de laag ervaren risico’s lijken loverboypraktijken erg aantrekkelijk te zijn. Volgens Terpstra et al. 

(2005) zien de jongemannen hun praktijken als een eenvoudig middel om macht, aanzien, respect, populariteit 

en geld te verwerven. Achter deze veronderstellingen schuilt een neoklassieke economische opvatting. Volgens 

Becker (1968) kan het normoverschrijdende gedrag slechts voorkomen worden door de kans om betrapt en 

bestraft te worden te vergroten. Potentiële daders blijken zich namelijk vooral zorgen te maken over de kans 

dat ze gepakt worden en minder over de consequenties daarvan. Om de loverboyproblematiek dus terug te 

dringen is het belangrijk de - gepercipieerde - pakkans zo groot mogelijk te maken. Zo zou het formele toezicht 

(politie), het functionele toezicht (conciërges) en het informele toezicht (buren of medeleerlingen) 

geoptimaliseerd kunnen worden om loverboypraktijken te voorkomen (Van Noije & Wittebrood, 2008).  
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‘ Ik wou eigenlijk het liefst terug naar Manou, naar het voor mij veilige wereldje. Ik wist daar waar ik aan toe was, nu wist ik 

niks. Ik was gewend dat iemand zei wat ik moest doen, nu moest ik zelf voelen wanneer ik naar de wc moest.’ 

                   Maria Mosterd (2008, p.182) 

    
 

2.7 Mogelijkheden voor aanpak of preventie 

 

Het delict dat de loverboy pleegt, valt onder mensenhandel en uitbuiting zoals genoemd in artikel 273ffff    van 

NRM (2009).8 Dit artikel biedt aanknopingspunten voor vervolging. Omdat het in de loverboyproblematiek 

delicaat is het ontbreken van vrijwilligheid te bewijzen, probeert de officier van justitie de loverboy vaak op een 

ander delict te betrappen, zoals bedreiging, verboden wapenbezit of een zedendelict (Bovenkerk et al., 2004). 

Ook wordt de stapelmethode toegepast. Het gaat hierbij om de opeenstapeling van feiten in het politiedossier, 

om uiteindelijk zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verwerven waarmee de rechter overtuigd wordt (Bovenkerk 

& Boone, 2006). De mogelijkheid loverboys op te sporen en te vervolgen is bovendien afhankelijk van de 

aangiftebereidheid van slachtoffers. In de praktijk blijkt dit een groot struikelblok (Doornbos, 2006). Het lukt 

maar weinig meisjes op eigen kracht hun loverboy te verlaten (Tiemessen, 2007).  

 

 

 

De stelling voorkomen is beter dan genezen geldt dus zeer zeker voor de loverboyproblematiek. Hoewel in 

Nederland geen gebrek is aan interventieprogramma’s en voorlichtingen omtrent de loverboyproblematiek, zijn 

deze nauwelijks geëvalueerd en onderzocht waardoor hun kwaliteit moeilijk te beoordelen is. Toch zijn er, 

aangetoond uit buitenlandse studies, enkele aspecten die bijdragen aan de effectiviteit van een voorlichting of 

interventieprogramma. Een aandachtspunt is dat deze onderzoeken verricht zijn binnen andere thema’s - zoals 

seksualiteit of middelengebruik - waardoor conclusies niet per definitie gegeneraliseerd mogen worden naar 

interventies voor de loverboyproblematiek in Nederland.  

 

Topping en Barron (2009) tonen aan dat scholen een belangrijke plaats vormen voor voorlichting, omdat 

jongeren hier eenvoudig bereikt worden. Volgens Cuijpers (2002) moeten interventieprogramma’s en 

voorlichtingen op scholen interactieve methoden hanteren, om contacten mogelijk te maken tussen 

voorlichter/ trainer en toehorende. Wanneer wederzijdse communicatie ontstaat, kunnen ideeën uitgewisseld 

worden en vaardigheden aangeleerd. Leerlingen krijgen zo feedback op hun opvattingen. Een prettige en open 

sfeer waarin vertrouwen en respect de boventoon voeren, leidt in een voorlichting tot een betere opname van 

de geleverde informatie (Bosch, 1999). Ook blijkt uit onderzoek van Flay (2009) dat de effectiviteit van een 

programma toeneemt, als het vaker herhaald of toegepast wordt op dezelfde doelgroep. Ook Bosch (1999) 

geeft aan dat herhaling van de boodschap ervoor zorgt dat informatie beter beklijft en de doelgroep zich op 

lange termijn nog de belangrijke conclusies herinnert. Bovendien is het van belang dat de voorlichter goed 

aansluit bij de belevingswereld van de doelgroep. Het betrekken van een ervaringsdeskundige of 

leeftijdsgenoot naast een voorlichter, vergroot de effectiviteit volgens Cuijpers (2002).  

 Volgens Bosch en Suykerbuyk (2000) is het belangrijk dat voorlichters zich hun voorbeeldfunctie 

realiseren. Jongeren zijn namelijk zeer afhankelijk van de attitude die de voorlichter aanneemt en de wijze 

waarop de informatie wordt gebracht, oefent grote invloed uit op de effectiviteit van een voorlichting (Flay, 

2009). Het is daarom belangrijk enthousiaste en capabele voorlichters of trainers te ontwikkelen, die zowel 

tijdens als na de voorlichting in kunnen spelen op vragen en beschikken over voldoende specialistische en 

inhoudelijke kennis (Topping & Barron, 2009). Effectieve voorlichtingen zijn ten slotte gebaseerd op 

wetenschappelijk onderzoek en daaruit voortvloeiende theorieën (Cuijpers, 2002).  

                                                 
8 Zie bijlage één voor artikel 273f van Nationaal Rapporteur Mensenhandel (NRM, 2009). 
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‘ Manou had zo op me in gepraat over hoe hij mijn moeder haatte, dat ik mijn moeder ook ging haten. Hij bepaalde steeds 

meer voor me. Soms zei hij letterlijk: “ga naar bed, ga je douchen, ga eten, ga naar de wc.” Ik deed alles wat hij zei.’ 

        Maria Mosterd (2008, p. 78 & 79) 

2.8 Slachtofferprocessen 

 

Het Stockholm syndroom, zoals beschreven door Farley (2003), legt uit waarom een prostituee vaak bij haar 

pooier - of loverboy - blijft en zoveel moeite heeft hem te verlaten en hulp te zoeken. Dit syndroom wordt 

beschreven als een psychologische strategie om te overleven in gevangenschap en karakteriseert de 

traumatische band tussen dader en slachtoffer (Farley, Baral, Kiremire et al., 1998; Farley & Kelly, 2000). 

Omdat een loverboy over zoveel macht in het leven van zijn slachtoffer beschikt, is hierin ook een bepaalde 

gevangenschap waarneembaar waarbij de loverboy het leven van zijn slachtoffer compleet bepaalt en inricht. 

 

 

 

Om deze situatie te overleven, is het noodzakelijk het gedrag van de loverboy te kunnen voorspellen. Het 

slachtoffer ontwikkelt dan ook gevoel voor de behoeften van haar loverboy, zodat ze zich hieraan kan 

conformeren en zich identificeert met zijn kijk op de wereld. Vervolgens percipieert zij zichzelf als incapabel om 

voor zichzelf te zorgen, wat belemmerend werkt in het verlatingsproces (Graham, Rawlings & Rigsby, 1994). 

 Daarnaast zijn relatieverslaving, verliefdheid of loyaliteit aan de dader en angst voor represailles, 

schuldgevoelens of schaamte oorzaken voor de summiere aangiftebereidheid (ECPAT Nederland, 2003). Bij 

theorieën die gaan over het permanent verlaten van een misbruikrelatie, is volgens Strube (1988) sprake van 

de aanname dat deze beslissing een relationele keuze is.9 Omdat ook de loverboyproblematiek een 

misbruikrelatie betreft - door de dreiging, chantage en het geweld - worden sommige theorieën hier van belang 

geacht (Bell & Naugle, 2005).  

De theorie over learned helplessness suggereert dat vrouwen die geweld of misbruik ervaren in hun relatie, 

verwachten dat hun toekomstige reacties - die erop gericht zijn de relatie te verbeteren en het geweld terug te 

dringen - toch gewelddadige consequenties opleveren (Rhatigan, Street & Axsom, 2005). Daardoor stoppen 

slachtoffers met het ondernemen van pogingen om de situatie te verlaten of veranderen. Deze vrouwen 

ontwikkelen gevoelens van schaamte en geven zichzelf de schuld van alles, wat een lage eigenwaarde en een 

toenemend gevoel van hulpeloosheid versterkt (Herbert, Silver & Ellard, 1991). Walker (1977-1978) geeft dan 

ook aan dat herhaaldelijk aan slachtoffers getoond moet worden dat ze wel degelijk hun leven kunnen 

veranderen. Het kost echter tijd, alvorens slachtoffers in staat zijn permanent te ontsnappen aan hun situatie 

(Bell & Naugle, 2005). 

 De theorie van psychological entrapment geeft aan dat vrouwen hun investeringen in een 

misbruikrelatie doorzetten om vorige pogingen om de relatie te laten werken, te vergoelijken. Er wordt gezocht 

naar een manier om de beslissing om bij hun partner te blijven, te rechtvaardigen (Rhatigan et al., 2005). In de 

loverboyproblematiek komt dit tot uiting in het feit dat het slachtoffer zelfs werkt in de prostitutie voor de liefde 

en aandacht van haar loverboy. Hoewel ze zich misschien teleurgesteld of bedrogen voelt, investeert ze alleen 

maar meer in de wensen van de loverboy, in de hoop ook haar eigen gevoelens te bevredigen. Uiteindelijk heeft 

het meisje zoveel geïnvesteerd in de relatie dat het bijna onmogelijk lijkt om te stoppen (Bell & Naugle, 2005).  

 Ten slotte gaat de investeringstheorie uit van een kosten-batenanalyse in het nemen van de beslissing 

om een situatie te veranderen of niet. Deze beslissing wordt gebaseerd op het vergelijken van de huidige relatie 

met een alternatieve relatie of het alleen zijn (Bell & Naugle, 2005). In de theorie blijven vrouwen in de relatie, 

omdat ze denken dat belangrijke behoeftes (intimiteit, financiële zekerheid) niet anders te realiseren zijn.

                                                 
9 Strube (1988) verwijst met een ‘rationele beslissing’ naar het beslissingsproces dat een slachtoffer maakt, gebaseerd op de 
evaluatie van beschikbare ‘data’ en gebruik makend van ‘voorspelbare beslissingsregels’. 
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Toenemende druk op scholen in het Nederlandse onderwijsbestelToenemende druk op scholen in het Nederlandse onderwijsbestelToenemende druk op scholen in het Nederlandse onderwijsbestelToenemende druk op scholen in het Nederlandse onderwijsbestel 

 

Gezien het feit dat de ontwikkeling van het onderwijs in Nederland nauw verweven is met de geschiedenis van 

de verzorgingsstaat, wordt daar in dit hoofdstuk aandacht aan besteed. Vervolgens wordt geschetst hoe zowel 

besturingsfilosofieën als culturele aspecten hun weerslag hebben gehad op het onderwijsbestel. Uiteindelijk 

komt de toenemende maatschappelijke opdracht van scholen aan bod, waardoor vervolgens ook de rol en 

verantwoordelijkheid van het onderwijs in de loverboyproblematiek besproken wordt. 

 

3.1 Een analyse van het onderwijsbestel in de Nederlandse verzorgingsstaat 

 

In de Pacificatie van 1917 werd ‘vrijheid van onderwijs’ grondwettelijk vastgelegd, waarbij de overheid zich zo 

min mogelijk bemoeide met de inrichting van het onderwijs. Die onderwijspolitiek werd onder andere door 

Kloprogge (2008) een distributieve politiek genoemd; de Nederlandse overheid verdeelde de financiële 

middelen, maar schreef weinig voor wat betreft onderwijsinhouden. Gevoed door de crisis in de jaren ‘30 en de 

bezetting in de Tweede Wereldoorlog, ontstond de gedachte dat burgers verantwoordelijk waren voor elkaar. De 

staat zou volgens Salamon (1995) geschikt zijn om deze nationale solidariteit te waarborgen. Het is dan ook 

niet verwonderlijk dat de naoorlogse verzorgingsstaat tot bloei kwam, gekarakteriseerd door algemene 

voorzieningen op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en het recht op inkomen. Deze verzorgingsstaat 

moest een eerlijke levensstandaard garanderen voor burgers, waardoor de politieke betrokkenheid in de 

maatschappelijke dienstverlening toenam (WRR, 2004). In de jaren ’70 volgde dan ook de constructieve 

onderwijspolitiek, waarbij de centrale aansturing vanuit de rijksoverheid groter werd.  

 Aan het eind van de jaren ‘70 kwam er, mede door de economische recessie, een einde aan het geloof 

in de maakbaarheid van de samenleving. Doordat de centrale regelgeving onderhevig was aan kritiek, was 

deregulering en meer autonomie voor scholen een feit medio jaren ’80 (Bronneman-Helmers & Taes, 1999). 

Door de economische situatie was het noodzakelijk om de kosten terug te dringen. De publieke uitgaven 

dreigden onbeheersbaar te worden, mede door de sterk toegenomen uitgaven in de sociale zekerheid en de 

toenemende internationale concurrentie (Pierson, 2001; WRR, 2004).  Het onderwijs kwam dan ook onder 

bezuinigingsvuur te liggen. Deze beleidsomslag kwam tot uitdrukking in vraagsturing, marktwerking en 

schaalvergroting (WRR, 2003). Vooral in het voortgezet onderwijs werden kleine scholen samengevoegd tot 

brede scholengemeenschappen. Sommigen veronderstelden dat grootschaligheid en heterogeniteit tot meer 

problemen op school zouden leiden en de sfeer of het welbevinden van de leerlingen negatief zou beïnvloeden. 

In empirisch onderzoek is een dergelijk effect volgens Bronneman-Helmers, Herweijer en Vogels (2002) nog 

niet aangetoond. Pas na 1995 verdween de kosten- en uitgavenbeheersing en doelmatigheidsvergroting en 

kreeg optimisme de overhand (Bronneman-Helmers & Taes, 1999). Er werd ingezet op diversiteit, flexibiliteit en 

vraagoriëntatie. Daarmee werd gepleit voor minder overheidsbemoeienis en een grotere autonomie voor 

schoolbesturen in inhoudelijke, organisatorische en strategische keuzes (WRR, 2004).  

 

3.2 De invloed van bestuurlijke verhoudingen op het onderwijssysteem  

 

Verschillen tussen onderwijsstelsels zijn in belangrijke mate terug te voeren op verschillen in bestuurlijke 

verhoudingen en in de manier van besluitvorming zoals zojuist beschreven. Esping-Andersen (1990) 

onderscheidt drie typen verzorgingsstaten, waarbij de bestuurlijke verhoudingen en opvattingen hun weerslag 
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hebben op het onderwijssysteem. Zo behoren de verzorgingsstaten in de Scandinavische landen tot het sociaal-

democratische type. Dit type kenmerkt zich door een stelsel van universele sociale voorzieningen, solidariteit, 

individuele onafhankelijkheid en een hoge arbeidsparticipatie. In het onderwijs in deze landen staat een 

uniforme behandeling van alle jongeren, gelijke kansen en een streven naar een zo hoog mogelijk niveau voor 

zoveel mogelijk kinderen voorop (Bronneman-Helmers et al., 2002). Duitsland en Oostenrijk behoren tot het 

corporatistische type dat gekenmerkt wordt door een stelsel van sociale voorzieningen, dat in hoge mate de 

klassenverschillen binnen de samenleving weerspiegelt. In dit onderwijssysteem worden leerlingen vroeg 

verdeeld over trajecten met verschillende toekomstmogelijkheden op de arbeidsmarkt, en een daarmee 

verbonden maatschappelijke positie (De Vijlder, 1996). Het Verenigd Koninkrijk behoort tot de categorie van 

liberale welvaartsstaten, met beperkte sociale voorzieningen en de nadruk op marktwerking. De afgelopen 

jaren is de invloed van de overheid op het onderwijs in het Verenigd Koninkrijk toch sterk toegenomen 

(Bronneman-Helmers et al., 2002). Het Nederlandse onderwijsbestel is als hybride te karakteriseren; met 

corporatistische aspecten doordat leerlingen al op jonge leeftijd verdeeld worden over de verschillende 

onderwijsniveaus en daardoor verschillende toekomstmogelijkheden hebben op de arbeidsmarkt. Bovendien 

past een goed ontwikkeld beroepsonderwijs en een binair stelsel van hoger onderwijs binnen dit type 

verzorgingsstaat. Daarnaast zijn er sociaal-democratische aspecten waarneembaar doordat er veel aandacht is 

voor gelijke kansen en doorstroommogelijkheden. Ten slotte zijn er liberale elementen aanwezig doordat 

marktwerking, vraagsturing en privatisering een steeds grotere rol spelen (Bronneman-Helmers et al., 2002).    

 

3.3 De invloed van culturele aspecten op het onderwijssysteem  

 
Naast verschillen in bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen, is het Nederlandse 

onderwijsbestel  ook in cultureel opzicht vergelijkbaar met andere Europese landen. Hofstede (1997) 

onderscheidt vier cultuurdimensies die wederom hun weerslag hebben op het onderwijs. Een kanttekening is, 

dat het gebruik en de toepassing van deze dimensies redelijk statisch overkomt, terwijl het dynamische en 

veelzijdige karakter een betere afspiegeling is van de daadwerkelijke praktijk. 

 Nederland scoort laag op de eerste dimensie machtsafstand (maatschappelijke ongelijkheid, 

waaronder de houding ten opzichte van gezag). Voor het onderwijs impliceert dit dat docenten initiatieven 

verwachten van hun leerlingen, aldus Bronneman-Helmers et al. (2002). De tweede dimensie betreft het 

collectivisme versus individualisme (de verhouding tussen individu en groep). Nederland scoort hoog op 

individualisme, wat voor het onderwijs betekent dat je mag zeggen wat je denkt. Op school wordt de leerling als 

individu benaderd; groepsvorming en voorkeursbehandelingen worden niet gewaardeerd (Bronneman-Helmers 

et al., 2002). De derde dimensie is die van femininiteit tegenover masculiniteit (de gewenste rolverdeling 

tussen mannen en vrouwen). Nederland scoort laag op masculiniteitindex wat zorgzaamheid en 

bescheidenheid indiceert. In feminiene culturen is de gemiddelde leerling de norm, zijn slechte studieprestaties 

geen ramp en krijgen vriendelijke docenten de meeste waardering. Ten slotte benoemt Hofstede (1997) de 

dimensie onzekerheidsvermijding (manieren van omgaan met onzekerheid). Nederland neemt volgens 

Bronneman-Helmers et al. (2002) op deze dimensie geen uitgesproken positie in. Een sterke 

onzekerheidsvermijding betekent gestructureerde onderwijssituaties waarin docenten als deskundigen geacht 

worden alle antwoorden klaar te hebben. In een samenleving met een zwakke onzekerheidsvermijding 

erkennen docenten dat ze iets niet weten en worden ongestructureerde onderwijssituaties en discussies of 

overlegvormen gewaardeerd. Leraren verwelkomen initiatieven van ouders en betrekken hen bij het leerproces 

van de kinderen (Bronneman- Helmers et al., 2002).  
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Het is voor scholen moeilijk om aan te sluiten bij de opvoeding zoals van huis uit gegeven, omdat de 

opvoedingsachtergronden van leerlingen zeer uiteenlopen, mede door de grote culturele diversiteit in onze 

samenleving (Bronneman-Helmers & Taes, 1999). Zo leggen allochtone ouders, vanuit hun conformistische 

opvatting over opvoeding, meer nadruk op leren door het opdoen van kennis, en minder op leren als een proces 

van ontdekking. De leerkrachten zijn de aangewezen autoriteit om hun kinderen die kennis bij te brengen, 

terwijl de Nederlandse docent zich in een overlegsituatie meestal juist als een gelijke opstelt ten opzichte van 

de ouders (Bronneman-Helmers et al., 2002). Allochtone ouders ervaren het contact met de leerkracht van hun 

kind vaak minder goed dan autochtone ouders, mogelijk door dit cultuurverschil.10 In hun optiek komen de 

taken óf voor rekening van de school óf voor het gezin en behoren beiden zich niet te mengen of bemoeien met 

elkaar (Herweijer & Vogels, 2004). Allochtone ouders bezoeken ouderavonden, rapportbesprekingen en andere 

voorlichtingsbijeenkomsten dan ook minder frequent dan autochtone ouders (Driessen & Haanstra 1996). De 

actieve rol in educatie die in de Nederlandse samenleving van ouders verwacht wordt, strookt dus niet altijd 

met de visie van allochtone ouders zelf. Hierdoor voelen allochtone ouders zich minder welkom in de school en 

geven zij vaker dan autochtone ouders aan het oneens te zijn met het onderwijsbeleid (Vogels, 2002). 

Gebrekkige kennis van de Nederlandse taal vormt een extra barrière voor participatie en communicatie. Het 

houdt de ouders letterlijk op afstand van de school. Dit kan ertoe leiden dat de opvattingen en meningen die zij 

hebben over het Nederlandse onderwijs niet gehoord worden, waardoor ook de achterstand in kennis en 

vaardigheden blijft bestaan om de kinderen goed te begeleiden in hun schoolloopbaan (Vogels, 2002).  

 Over de onderwijsopvatting van allochtone groepen raakt steeds meer bekend. Het beeld dat hier 

wordt geschetst is dus nog erg generaliserend en onachtzaam jegens bestaande verschillen. Echter, door  

gebrek aan gedetailleerde kennis op dit gebied is het nog moeilijk om meer genuanceerde uitspraken te doen. 

 

3.4 De veranderende maatschappelijke opdracht van de school 

 
De afgelopen jaren wordt in toenemende mate van betrokkenen op scholen verwacht, dat zij inspelen op 

maatschappelijke vragen en problemen. Er zijn diverse verantwoordelijkheden die tegenwoordig steeds meer 

opgelegd worden aan scholen, zonder dat zij daarover zelf gehoord worden of beslissingsrecht hebben. Deze 

veranderende rol van het onderwijs kan volgens Boutellier (2002) onder andere verklaard worden, door de 

bredere context van de huidige samenleving in beschouwing te nemen. De traditionele maatschappij van de 

jaren ‘30 is veranderd in een risicomaatschappij waarin mensen graag op allerlei niveaus hun grenzen opzoeken 

en hun begeerten bevredigen. Er is sprake van een streven naar maximale individuele ontplooiing en vrijheid 

(Boutellier, 2002). Dit individualiseringsproces, waarin een toenemende behoefte is aan keuzevrijheid en 

zelfsturing, wordt gestimuleerd door informalisering (afnemende invloed van socialiserende instituties en meer 

ruimte voor het eigen gedachtegoed) en informatisering (een permanente beschikbaarheid en bereikbaarheid 

door nieuwe media). Deze ongeremde vrijheid leidt tot grenzeloos of grensoverschrijdend gedrag en criminaliteit, 

met een toenemende roep om meer veiligheid als gevolg (Boutellier, 2002). Burgers verlangen volgens 

Boutellier (2002) dan ook naar een veiligheidsutopie: de waarborging van hun veiligheid onder de condities van 

maximale vrijheid. Gezien het feit dat jaarlijks één op de drie Nederlanders te maken krijgt met een 

geweldsdelict, is het niet vreemd dat Nederlanders zich in toenemende mate onveilig voelen en in de ban raken 

van dit veiligheidsdenken. Nieuwe conflicten of incidenten, die vaak uitvergroot worden door de media, 

bekrachtigen de wens naar optimale bescherming. Burgers verlangen dan ook in toenemende mate naar 

                                                 
10 Een persoon is allochtoon als de persoon zelf of de ouders niet geboren zijn in Nederland. Wanneer beide ouders een ander 
geboorteland hebben, is het wenselijk om het geboorteland van de moeder als doorslaggevend te beschouwen. Volgens het CBS is 
een persoon allochtoon als tenminste één ouder in het buitenland is geboren (Harmsen, Bernsen, Bruijnzeels et al., 2008). 
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geborgenheid of zorg van instellingen en instituties in de maatschappij. De verantwoordelijkheid voor deze 

sociale veiligheid is, door processen van decentralisatie en privatisatie zoals beschreven in paragraaf 3.1, diffuus 

geraakt over diverse partijen. Volgens Boutellier (2002) is er binnen het veiligheidsparadigma sprake van een 

proces van responsabilisering, waarin functies en verantwoordelijkheden opnieuw vormgegeven en afgestemd 

moeten worden. Het moet-kunnen tijdperk is voorbij en verschillende partijen steken meer energie in hun 

corrigerende vermogen en het vroegtijdig voorkomen van crimineel of risicovol gedrag, aldus Boutellier (2002).  

 Ook scholen dienen bij te dragen aan deze morele reflectie en optimale veiligheid, en krijgen extra 

functies toebedeeld zoals de beslechting van conflicten en het vroegtijdig corrigeren of signaleren van bepaalde 

problematiek (Boutellier, 2002). Zo is het bieden van een veilige leeromgeving aan leerlingen in het voortgezet 
onderwijs wettelijk verplicht gesteld (TK 2007/2008). Ook is er een meldingsplicht ingevoerd voor leraren, 

onderwijsondersteunend personeel en directeuren die vermoedens hebben van seksueel geweld en misbruik 

(Studulski & Hoogbergen, 2002). De huidige samenleving kenmerkt zich dus door een klimaat van kansen en 

uitdagingen waar scholen op in kunnen spelen en waar ze mee om moeten gaan. Er kan dan ook wel gesproken 

worden over een maatschappelijke opdracht. Daarmee wordt volgens Turkenburg (2005, p.10) bedoeld: ‘Al die 

maatschappelijke vragen en problemen die op de school afkomen waarop de school - uit eigen ambitie en missie of 

door externe druk - kan reageren […] door naast reguliere onderwijstaken allerlei vormen van extra ondersteuning en 

zorg aan te bieden, naast de zorg en ondersteuning die al tot de taken van de school behoren.’  

 

Bij veel docenten is er - mede door deze continue taakherschikking en taaksplitsing - sprake van een zekere 

vernieuwingsmoeheid (Bronneman-Helmers & Taes, 1999). Deze groeiende maatschappelijke opdracht zorgt 

voor een grotere werkdruk en werklast en voor het feit dat docenten zich niet slechts kunnen toeleggen op het 

werk waarvoor zij zijn opgeleid (Fraine, 2007). De werkzaamheden worden als gevolg daarvan minder 

overzichtelijk (WRR, 2004). Het blijft echter van belang dat scholen geen taken op zich nemen waarvoor zij niet 

de aangewezen instantie zijn. Scholen moeten volgens Turkenburg (2005) signaleren en doorverwijzen, maar 

niet cureren. Zo kunnen risicomeiden of (potentiële) slachtoffers van de loverboyproblematiek, herkend worden 

aan bepaalde karakteristieken, maar hoeven docenten vervolgens niet over te gaan tot het verlenen van zorg.11  

 

Scholen zijn dus in toenemende mate betrokken bij de maatschappelijke en persoonlijke vorming van jonge 

mensen en het onderwijs wordt steeds meer als panacee gezien voor verschillende kwalen (Wolf, 2008). Dit 

kan volgens Bronneman-Helmers (1999) verklaard worden doordat een aantal socialiserende instituties, 

waaronder de kerk, sterk aan belang heeft ingeboet. Met de ontzuiling en het - in sommige gevallen - 

disfunctioneren van het gezin, blijft de school over als belangrijkste opvoedende instelling (Turkenburg, 2008). 

Bovendien worden scholen via hun leerlingen als één van de eersten met maatschappelijke problemen 

geconfronteerd, en kunnen scholen dankzij de leerplicht alle leerlingen bereiken. Daarbij wordt de 

toegankelijkheid van scholen als groot gepercipieerd en kunnen ook de ouders benaderd worden. Het lijkt een 

Pavlovreactie: bij een probleem in de samenleving moet de school het oplossen (Turkenburg, 2005). 

 Volgens Dasberg (1996) is het onmogelijk onderscheid te maken tussen onderwijzen en opvoeden.12 

Opvoeden gebeurt op school namelijk indirect gedurende alle vakken. De secundaire taak - het instandhouden 

van economische, sociale en morele voorwaarden en een veilige leeromgeving - behoeft allereerst aandacht 

voordat de primaire taak - overdracht van kennis en vaardigheden - goed volbracht kan worden (WRR, 2003).  

                                                 
11 Zie bijlage drie voor het complete overzicht van deze signaleringslijst voor (potentiële) slachtoffers. 
12 De term opvoeding heeft volgens Spiecker (1991) betrekking op hulp die volwassenen de onvolwassene bieden bij het zich eigen 
maken van bepaalde disposities. De term onderwijs heeft betrekking op het op systematische wijze overdragen van kennis en 
specifieke vaardigheden, die een persoon in staat moeten stellen op (meer) verantwoorde wijze vorm te geven aan zijn persoonlijk 
en maatschappelijk leven. 
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‘ Van een docent moeten de oren en ogen twee keer zo groot zijn als de mond. Als docent kun je veel signalen oppikken als je goed 

observeert en weet waar je op moet letten.’         

                                       Medilex (2010, p.116) 

    
 

Turkenburg (2008) onderzocht het belang dat schoolbesturen hechten aan het vervullen van deze bredere 

maatschappelijke opdracht. Het opvoeden van leerlingen, naast het geven van goed onderwijs, vinden de 

meeste besturen wel degelijk een taak voor de school (82%). Onderwijs en opvoeding worden dus steeds meer 

gezien als gezamenlijke taken van school en gezin. De scheidslijnen worden minder scherp en de bemoeienis 

van leerkrachten met gezinstaken neemt grosso modo toe (Herweijer & Vogels, 2004; OCW, 2004). Als gevolg 

daarvan kan - door gebrekkige communicatie - onduidelijkheid ontstaan. Ouders weten niet hoe docenten 

opvoedkundige taken uitvoeren, en omgekeerd weten docenten te weinig wat ouders belangrijk vinden in de 

opvoeding en wat hun wensen ten aanzien van het onderwijs zijn (Van Erp & Veen, 1993). Er wordt de laatste 

tijd dan ook steeds vaker een metafoor toebedacht aan de ouder als contractant. In deze benadering is er 

sprake van het afsluiten van een contract, waarin rechten en plichten van zowel de ouders als de school worden 

vastgelegd (Bronneman-Helmers & Taes, 1999; Van Wieringen, 1998). 

 Scholen vormen - naast hun contacten met ouders - vaak nog diverse netwerken met andere partijen. 

Deze netwerken bieden mogelijkheden voor een efficiënte taakverdeling of afstemming en een gezamenlijk 

streven om risico’s beheersbaar te maken en bedreigingen te voorkomen. Door afspraken te maken, wordt 

voorkomen dat men elkaar tegenwerkt, dubbel werk doet of dat taken door geen enkele institutie worden 

aangepakt (WRR, 2003). Toch laat deze samenwerking en afstemming soms nog te wensen over; er zijn 

wachtlijsten, de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling is onduidelijk of er wordt nauwelijks toegezien op het 

correct en adequaat uitvoeren van gedelegeerde taken (OCW, 2004; Van Veen & Clarijs, 2000). Wegens gebrek 

aan een duidelijke strategie worden goed werkende interventies niet eenvoudig elders geïmplementeerd en 

lijkt het wiel steeds opnieuw uitgevonden te worden (Gilsing, Roes, Veldheer et al., 2000). Voor een 

gestroomlijnde route naar (hulpverlening)instellingen behoeft de school begeleiding zodat bijtijds signalen 

opgepikt en doorgespeeld kunnen worden (OCW, 2004). Hiervoor is vertrouwen nodig en dienen normen en 

ervaringen gedeeld te worden, zodat een gezamenlijke visie ontstaat op de wenselijke (in)richting van het 

samenwerkingsverband. Korte lijnen, face-to-face contact en het delen van informatie zijn cruciale elementen 

voor een optimale invulling aan maatschappelijke vraagstukken en de organisatie van veiligheid (WRR, 2003).  

 

3.5 De rol van scholen in de loverboyproblematiek 

 

Volgens de Rapportage van de Onderwijsinspectie (2009) heeft een kwart tot een derde van de directies in het 

(praktijk)onderwijs, het VMBO en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) ervaring met loverboypraktijken, 

evenals 11% van de HAVO-/ VWO-opleidingen. Op enkele ROC’s hebben loverboys zich zelfs ingeschreven als 

student, met het doel medeleerlingen de prostitutie in te lokken.13 Logischerwijs geven verschillende instanties 

volgens Pieren (2009) dan ook aan dat scholen belangrijk zijn in de signalering van de loverboyproblematiek. 

Ook uit onderzoek van Skarbek et al. (2009) blijkt dat docenten en mentoren de belangrijkste personen zijn bij 

de identificatie en signalering van seksueel misbruik.  

 

 

 

In het huidige gedecentraliseerde onderwijsbestel wordt van scholen verwacht dat zij een lokaal schoolbeleid 

ontwikkelen. Scholen zouden op die manier beter kunnen inspelen op de lokale context en behoeften van zowel 

docenten, ouders als leerlingen. Schoolbesturen formuleren - binnen de ruimte die de overheid geeft - zelf 

                                                 
13 Aangetroffen op http://www.schoolenveiligheid.nl/NR/rdonlyres/C24A4950-3292-4C2C-BF96-D2FFDE59FE53, op 18 maart 
2010. 
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Maria Mosterd, auteur van het boek ‘Echte mannen eten geen kaas’ waarin zij verslag doet van de periode waarin zij ten 

prooi viel aan een loverboy, diende in 2009 een klacht tegen haar school in. Zij vond dat de school niet zorgde voor een 

veilige leeromgeving en geen juist absentiebeleid had. Zij verwijt de school dat die haar niet heeft beschermd tegen de 

loverboys die rondom de school actief waren. Bovendien had de school eerder aan de bel moeten trekken vanwege haar 

veelvoudige afwezigheid. Zij eiste €74.000 schadevergoeding en smartengeld. 6 januari jl. bepaalde de rechtbank dat de 

school de schadevergoeding niet hoeft te betalen aan de leerlinge die werd misbruikt door een loverboy. De rechtbank 

wijst erop dat de zorg voor een minderjarig kind in de eerste plaats bij de ouders ligt. 

doelstellingen, ontwikkelen strategieën en zetten middelen in om die doelstellingen te bereiken (Fraine, 2007). 

De Inspectie van Onderwijs (2009) vindt het dan ook opvallend dat voorvallen rondom de loverboyproblematiek 

doorgaans nog niet tot een preventief beleid leidden of tot een structureel aanbod dat leerlingen in staat stelt 

hun seksuele weerbaarheid te vergroten (NRM, 2009). 

 Binnen de toegenomen maatschappelijke opdracht van het onderwijs, is moeilijk te bepalen welke 

taken verricht moeten worden door de ouders of door docenten (Veugelers & Kat, 1999). Het leraarsberoep 

wordt getypeerd als een complex and crowded profession: als een beroep waarvan de grenzen moeilijk te 

bepalen zijn. Dit komt ook naar voren in de loverboyproblematiek zoals blijkt uit onderstaande casus.14  

 

 

 

 

 

 

 

 

De oplossing voor de - preventie van - loverboypraktijken dient dus niet uitsluitend bij scholen te worden 

gezocht (Hooge, 2008; Studulski & Hoogbergen, 2002). Toch is de aandacht voor veiligheid op scholen van 

groot belang. Scholen staan namelijk midden in de samenleving en worden in toenemende mate 

geconfronteerd met veiligheidsvraagstukken. Een veilig schoolklimaat kan bijdragen aan het voorkomen van 

schooluitval en de overdracht van normen en waarden stimuleren (Studulski, Westerbeek, Melisse et al., 2008). 

Een actief schoolbeleid voor een veilige school biedt ook mogelijkheden om de loverboyproblematiek een 

structurele plek te geven in het onderwijs (Meulmeester, Rijsbosch, McDevitt-Pugh et al., 2008). 

 

Sommige scholen hebben echter hun eigen motivaties en belangen om zich niet bezig te houden met beleid of 

preventies gericht op de loverboyproblematiek. Uit onderzoek van Bovenkerk et al. (2006) blijkt dat sommige 

scholen het feit dat zij ‘een witte school zijn’ of ‘leerlingen hebben van hoogopgeleide ouders’ beschouwen als 

een veiligheidsgarantie waardoor loverboypraktijken zich niet voordoen. Bovendien wordt aangegeven dat een 

school gevrijwaard is van loverboys door de kleinschaligheid en de grote mate van sociale controle (Bovenkerk 

et al., 2006). Sommige scholen ‘profileren’ zich nadrukkelijk niet op de thematiek van loverboys, omdat zo’n 

profilering als schadelijk ervaren wordt. Het kan ouders of leerlingen afschrikken (Inspectie van het Onderwijs, 

2009a). Volgens Herweijer & Vogels (2004) vond 62% van de ouders het in 2000 inderdaad belangrijk dat het 

voortgezet onderwijs waar hun kind naartoe ging, een goede naam had. Dit kan verklaren waarom een groot 

aantal scholen (nog) niet zijn overgegaan tot het opstellen van beleid rondom de loverboyproblematiek.  

Toch is er sprake van een omvangrijk probleem en ‘als andere scholen zeggen dat dat niet zo is, dan heb ik daar 

mijn twijfels over. Een school staat immers niet graag te boek als een instelling waar uw dochters zulke risico’s 

lopen’, aldus een respondent uit het onderzoek van Bovenkerk et al. (2006, p.129). 

                                                 
14 Hoewel het verhaal van Maria Mosterd de afgelopen periode erg bekritiseerd is, wordt dit voorbeeld hier gebruikt om de 
verdergaande verantwoordelijkheid en maatschappelijke opdracht van het onderwijs te benadrukken. Het doel van deze casus is 
niet het aantonen van de waarheid, maar het illustreren van de hedendaagse praktijk waarin het Nederlandse onderwijs te kampen 
heeft met complexe problematieken en verantwoordelijkheden. Aangetroffen op http://www.nu.nl/algemeen/1959730, 
http://www.trouw.nl/opinie/podium/article1298660.ece, http://www.depers.nl/binnenland/305036, http://www.trouw.nl/nieuws/ 
nederland/article2956476.ece, http://nos.nl/artikel/127208-school-geen-schuld-in-pooierboyzaak. html, op 20 maart 2010. 
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4 DoelDoelDoelDoel---- en vraagstelling en vraagstelling en vraagstelling en vraagstelling    

    

Samenvattend kan gesteld worden dat de loverboyproblematiek zich de afgelopen jaren ontwikkeld heeft tot 

een urgent verschijnsel, waarvan het aantal slachtoffers nog immer toeneemt. De complexiteit en ernst van de 

problematiek blijkt ook uit de gevolgen waarmee slachtoffers mogelijk te maken krijgen. De stelling 

voorkomen is beter dan genezen, telt dan ook zeer zeker voor deze problematiek, mede doordat bewijsvoering 

erg moeilijk is en de aangiftebereidheid van slachtoffers een probleem blijkt. Het is dan ook niet vreemd dat 

diverse onderzoeken aangeven dat scholen een belangrijke locatie vormen om deze problematiek preventief te 

bestrijden. Van scholen wordt steeds meer verlangd dat ze - naast onderwijzen - betrokken zijn bij de 

maatschappelijke en persoonlijke vorming van jonge mensen en bij hun welzijn en veiligheid. Bovendien 

worden scholen via hun leerlingen als één van de eersten met maatschappelijke problemen geconfronteerd, 

behoren scholen tot de hoogst genoteerde risicoplaatsen voor loverboys en worden potentiële daders of 

slachtoffers (en hun ouders) relatief makkelijk bereikt vanwege de leerplicht. Er is dan ook een belangrijke rol 

weggelegd in de signalering en bestrijding van de problematiek, voor met name docenten en mentoren. Dit 

sluit aan bij de groeiende maatschappelijke opdracht van het onderwijs en het feit dat van betrokkenen op 

scholen wordt verwacht, dat zij inspelen op maatschappelijke problemen en de veiligheid van hun leerlingen 

waarborgen.  

 Door de Nederlandse onderwijsvrijheid - in een welvaartsstaat die ingesteld is op decentralisatie, 

marktwerking en vraagsturing - geven schoolbesturen volgens een eigen visie invulling aan het 

onderwijssysteem en hun zogenoemde maatschappelijke opdracht. Hierin zijn grote verschillen waarneembaar, 

terwijl juist bekend is uit onderzoek dat scholen met een (uitgebreid) veiligheidsbeleid dat ook deels gericht is 

op de loverboyproblematiek, minder negatieve en uit de hand gelopen zaken rondom deze problematiek 

ervaren dan scholen waar dit beleid (nog) ontbreekt. Bovendien is een veilig schoolklimaat een 

basisvoorwaarde voor prettig en effectief leren en om leerlingen tot goede prestaties te brengen (OCW, 2004). 

Een actief schoolbeleid voor een gezonde of veilige school biedt mogelijkheden om de problematiek rondom 

loverboys een structurele plek te geven in het onderwijs (Meulmeester et al., 2008). Het is dus relevant en 

wenselijk dat er helder beleid en gestructureerde procedures beschikbaar zijn omtrent de 

loverboyproblematiek en dat het onderwijs een actieve rol inneemt bij de bestrijding en aanpak van deze 

problematiek. 

 

Onbekend is echter nog, hoe betrokkenen in het onderwijs - al dan niet vanuit bepaalde motivaties - zelf tegen 

deze problematiek en hun rol daarin aankijken en invulling geven aan beleid voor de preventie van, omgang 

met of aanpak van loverboypraktijken. Het doel is dan ook om door een inventarisatieonderzoek meer zicht te 

krijgen op de rol van het onderwijs in de loverboyproblematiek, en om docenten, vertrouwenspersonen, 

schoolmaatschappelijk werkers en directieleden van scholen daarbij zelf aan het woord te laten. Daarnaast 

wordt de mening van professionals geschetst zodat de situatie die zij idealiter voorstellen, vergeleken kan 

worden met de huidige praktijk. Deze doelstelling wordt vertaald in de volgende onderzoeksvraag met 

bijhorende deelvragen.  

 

Hoe zien betrokkenen in het voortgezet onderwijs en het middelbare beroepsonderwijs de rol van het onderwijs 

in - de bestrijding van - de loverboyproblematiek, en in hoeverre sluit dit aan bij wat wenselijk geacht wordt door 

experts? 
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1. Hoe wordt de veranderende maatschappelijke opdracht van het onderwijs ervaren? 

2. In welke mate uit de loverboyproblematiek zich in het onderwijs? 

3. Tot waar reikt de verantwoordelijkheid van het onderwijs in de loverboyproblematiek? 

4. Op welke wijze wordt in het onderwijs invulling gegeven aan de aanpak of bestrijding van de 

loverboyproblematiek? 

5. Wat is het meest wenselijke, ideale uitgangspunt dat scholen in moeten nemen in de 

loverboyproblematiek volgens experts?  

 

De rol van het onderwijs in - de bestrijding van - sociale risico’s, waaronder ook de loverboyproblematiek 

geschaard wordt, is continu in ontwikkeling en aan veranderingen en discussie onderhevig. Het onderzoeksdoel 

is dus om de huidige situatie te exploreren en weer te geven.  

 

4.1 Operationalisering onderzoeksvariabelen 

 

Betrokkenen zijn in dit onderzoek diverse belangrijke actoren van scholen, zoals docenten, directieleden, 

vertrouwenspersonen, schoolmaatschappelijk werkers, zorgcoördinatoren of teamleiders. 

 

Onder het voortgezet onderwijs worden in dit onderzoek scholen verstaan die onderwijs verzorgen na het 

basisonderwijs. Het voortgezet onderwijs kan onderverdeeld worden in het Voorbereidend Wetenschappelijk 

Onderwijs (VWO), het Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (HAVO) en het Voorbereidend Middelbaar Beroeps 

Onderwijs (VMBO). Binnen het VMBO bestaat de Basisberoepsgerichte leerweg, de Kaderberoepsgerichte 

leerweg, de Gemengde leerweg en de Theoretische leerweg. Ter aanvulling op het VWO onderscheiden 

sommige scholen nog de richtingen Atheneum of Gymnasium. Ook het Praktijkonderwijs en het 

LeerWegOndersteunende Onderwijs (LWOO) worden tot het voortgezet onderwijs gerekend. Het 

Praktijkonderwijs is een speciale vorm van onderwijs voor leerlingen die niet in staat worden geacht een 

diploma voor vervolgonderwijs te behalen. Het LWOO is een afdeling voor leerlingen die extra individuele 

begeleiding nodig hebben (Bronneman-Helmers, Herweijer & Vogels, 2002). 

 Onder het middelbare beroepsonderwijs worden in dit onderzoek de Regionale Opleidingscentra 

(ROC’s) verstaan.  

 

De loverboyproblematiek is het geheel van problemen betreffende de kwesties van jongemannen die hun 

(geveinsde) liefdesrelatie met een meisje of jonge vrouw gebruiken vanuit het voornemen haar in de prostitutie 

te brengen, te exploiteren en uit te buiten via misleiding, dwang of geweld. 

 

Onder experts worden die personen verstaan, die vanwege hun kennis en ervaring zeer deskundig zijn op een 

bepaald vakgebied. Voor dit onderzoek zijn dat de personen die samenkomen in het casusoverleg omtrent 

jeugdprostitutie van de gemeente Eindhoven.  

 

4.2 Maatschappelijke relevantie  

 

De loverboyproblematiek heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een urgent verschijnsel. Er treden steeds 

meer slachtoffers naar voren wat de ernst van de zaak verduidelijkt (CoMensha, 2009). Ook de media besteden 

veel aandacht aan het probleem, mede door de sensatie die het onderwerp oproept en vanwege het feit dat het 
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een onderwerp betreft dat eenieder zich aan kan trekken (Pieren, 2009). De complexiteit en ernst van de 

problematiek blijkt ook uit de gevolgen waarmee slachtoffers van doen krijgen. Een serieuze en effectieve 

aanpak is soms letterlijk van levensbelang. De stelling voorkomen is beter dan genezen, telt dan ook zeker voor 

deze problematiek. Wanneer de meisjes in een eerder stadium onderschept worden, blijft veel leed ongedaan.  

 Diverse onderzoeken geven daarom aan dat scholen een belangrijke locatie vormen om preventief te 

strijden tegen loverboypraktijken, mede omdat scholen een belangrijke risicolocatie zijn en relatief eenvoudig 

toegang hebben tot potentiële daders of slachtoffers. Er is dus een belangrijke rol voor hen weggelegd bij de 

signalering van de problematiek (Bovenkerk et al., 2004; Bullens en Van Horn, 2000; Van Lune, 1997). Dit sluit 

aan bij het feit dat scholen steeds meer verantwoordelijkheden en taken opgelegd krijgen, die zich niet meer 

alleen beperken tot onderwijzen. Door de Nederlandse onderwijsvrijheid bepalen scholen echter zelf hoe ze 

invulling geven aan het onderwijscurriculum. Hierin zijn grote verschillen waarneembaar, terwijl bekend is uit 

onderzoek dat een uitgebreid veiligheidsbeleid voor deze problematiek zeer relevant en wenselijk is omdat 

daar minder negatieve en uit de hand gelopen zaken door verschijnen (Rip, 2009; Wolf, 2008). Dit onderzoek 

sluit dan ook aan bij het debat over de rol van het onderwijs in de samenleving en de manier waarop de 

taakverbreding van het onderwijs de publieke zaak kan dienen. Het is nog onduidelijk in hoeverre scholen 

zichzelf verantwoordelijk achten, welke houding en rol zij innemen in de loverboyproblematiek en vanuit welke 

motivaties er wel of geen beleid wordt opgesteld. Het is belangrijk om hier duidelijkheid in te creëren. Wanneer 

actoren van scholen zelf gehoord worden, kan vervolgens ingespeeld worden op hun gedachtegoed of de 

mogelijke aandachtspunten die zij ervaren. De hulpverlening kan daarop anticiperen en er kunnen faciliteiten 

geboden worden om mogelijke knelpunten te overbruggen of wederzijdse verwachtingen te verifiëren en te 

rectificeren. Naast interventieprogramma’s (zoals de voorlichting Gevaarlijke Liefde) die op deze wijze beter 

afgestemd en onderbouwd kunnen worden, is het mogelijk om de contacten tussen belangrijke actoren te 

verbeteren en gehoor te geven aan bepaalde behoeften.  

 De onderzoeksvraag heeft dus een directe relatie met - de oplossing van - een sociaal vraagstuk en 

probleem en is op sociaal-maatschappelijk vlak relevant, omdat de kennis die opgedaan wordt mogelijk 

nieuwe inzichten levert die als eye-opener fungeren of handvatten bieden voor een nieuwe beleidsinvulling of -

aanpassing. Bovendien is het van groot belang om het debat over de loverboyproblematiek te continueren en 

up-to-date te houden middels doorgaand onderzoek naar actoren en achterliggende mechanismen waardoor 

dit probleem (op verschillende fronten) effectiever en efficiënter bestreden kan worden. 

 

4.3 Wetenschappelijke relevantie 

 

Over de problematiek van loverboys is nauwelijks wetenschappelijke literatuur beschikbaar. Dit heeft onder 

andere te maken met het feit dat deze term alleen in de Nederlandse taal gebruikt wordt, zoals al eerder 

aangegeven. Internationaal gezien lijkt de loverboyproblematiek veelal geschaard en behandeld te worden bij 

onderwerpen als seksueel misbruik, seksuele weerbaarheid en jeugdprostitutie - waarin een loverboy niet meer 

is dan een ordinaire pooier. In het buitenland wordt geen specifieke term gehanteerd voor de loverboy die zich 

toch lijkt te onderscheiden van de originele pooier door zijn werkwijze (Garnier, 2009).  

 

De huidige - veelal Nederlandse - literatuur en kennis rondom de achtergronden en kenmerken van de 

loverboy(problematiek) is neergelegd in beleidsdocumenten, scripties, boeken, et cetera. Deze beschikbare 

kennis schiet helaas op een aantal gebieden nog tekort. Waar als invalshoek - zij het in beperkte mate - wel al 

de hulpverleningsinstellingen, daders of slachtoffers van de loverboyproblematiek benaderd zijn, blijven zowel 
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deskundigen als betrokkenen op scholen nog erg onderbelicht. Dit is opvallend gezien het feit dat scholen een 

steeds grotere rol krijgen in de waarborging van de veiligheid van hun leerlingen en van groot belang worden 

geacht bij de signalering van de problematiek (Wijnhoven & Wijnen, 2004). Door een actief schoolbeleid voor 

een veilige school wordt daadwerkelijk een verschil gemaakt en ondersteuning geboden aan 

hulpverleningsorganisaties die zich bezig houden met de loverboyproblematiek. Het hoge verwachtingspatroon, 

de druk die scholen opgelegd krijgen en de recente bestuurlijke ontwikkelingen, maken dit onderzoek dan ook 

noodzakelijk en relevant. Doordat de overheid minder sturend wil optreden en meer overlaat aan professionals, 

krijgen scholen steeds meer autonomie. Binnen een maatschappelijke context waar optimale veiligheid steeds 

hoger op de agenda staat, maar ook gestreefd wordt naar maximale vrijheid, is het nog onduidelijk hoe scholen 

hun rol en verantwoordelijkheid zien in de loverboyproblematiek. Het is daarom van groot belang de stem van 

docenten, directieleden, vertrouwenspersonen, zorgcoördinatoren en schoolmaatschappelijk werkers van 

scholen te doen gelden en expliciet te maken in de huidige literatuur.   

 De recent verschenen onderzoeken van Movisie en de Rutgers Nisso Groep besteden wel aandacht 

aan de mediërende rol van het onderwijs bij de invloed van media op jongeren, maar gaan niet expliciet in op 

de vraag of scholen actief zijn op het gebied van het vergroten van de seksuele weerbaarheid van jongeren, 

waaronder ook de loverboyproblematiek geschaard kan worden (Inspectie van het Onderwijs, 2009b). Er dient 

dus een meer samenhangend en zo compleet mogelijk verhaal te ontstaan, ter aanvulling op de reeds 

bestaande literatuur waardoor kennis aangevuld en verhelderd wordt. Het motief van dit onderzoek is onder 

andere te willen weten hoe dingen werkelijk gepercipieerd worden, zodat daarop ingespeeld kan worden door 

(hulpverlenings)organisaties, beleidsmakers, et cetera (’t Hart, Boeije & Hox, 2005). Dit onderzoek betreft 

thema’s en actualiteiten die aansluiten bij de maatschappelijke en sociale risico’s van onze huidige 

maatschappij. Het wetenschappelijk begrijpen en exploreren van deze issues onder studie - waardoor 

wetenschappelijke kennis kan cumuleren - is dus erg wenselijk. 

 

4.4 ASW- verantwoording 

 

Het onderzoek is ingericht vanuit de inhoudelijke achtergrond van de Algemene Sociale Wetenschappen (ASW). 

De loverboyproblematiek heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een urgent verschijnsel, waardoor de 

onderzoeksvraag erg actueel is. Bovendien wordt dit maatschappelijke vraagstuk bestudeerd vanuit 

verschillende disciplines wat typerend is voor de studie ASW. Vanuit de sociologie wordt gekeken naar de 

huidige maatschappij die aan veranderingen onderhevig is en waarin nieuwe sociale risico’s - zoals ook de 

loverboyproblematiek - zich voordoen. De motivaties, houdingen en belevingen van de betrokkenen die centraal 

staan in dit onderzoek, sluiten aan bij een psychologische invalshoek en benadrukken bovendien de 

interdisciplinariteit omdat niet slechts één partij gehoord wordt. Het onderzoek is op microniveau ingericht en 

gebaseerd op individuele gesprekken, in de hoop op mesoniveau een verschil te maken door adviezen en 

aanbevelingen op te stellen. Er is zowel aandacht voor de gevolgen op individueel als op collectief niveau. 

Doordat het onderzoek verankerd is in kennis- en onderzoeksgebieden van verschillende niveaus, is er sprake 

van een interdisciplinair onderzoek (Oost & Markenhof, 2002). 
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5 Methodologische verantwoording onderzoeksopzetMethodologische verantwoording onderzoeksopzetMethodologische verantwoording onderzoeksopzetMethodologische verantwoording onderzoeksopzet    

    

Om de kwaliteit te bevorderen, wordt in de hoofdstuk de onderzoeks- en dataverzamelingsmethode, een 

uiteenzetting van de steekproef, de data-analyse en een reflectie op de betrouwbaarheid en validiteit van het 

onderzoek beschreven.  

    

5.1 Kwalitatieve onderzoeksmethode 

 

Uit het theoretische kader blijkt dat er nog weinig bekend is over de houding van betrokkenen op scholen ten 

opzichte van de rol van het onderwijs in de loverboyproblematiek. Vanwege dit gebrek aan kennis en omdat de 

gekozen onderzoeksthematiek gevoelig en complex is, is in dit onderzoek gekozen voor een kwalitatieve 

onderzoeksmethode (Baarda, De Goede & Teunissen, 2001). Ter exploratie en inventarisatie van het thema, 

dient er aandacht te zijn voor het perspectief en de betekenisverlening van betrokkenen op scholen en van 

experts. Openheid is vereist om alle mogelijke motieven, houdingen en ideeën te ontdekken zoals die door de 

respondenten worden ervaren. Een kwalitatieve onderzoeksmethode maakt het mogelijk om het onderwerp 

vanuit het perspectief van de respondenten te leren kennen, beschrijven en waar mogelijk te verklaren (’t Hart 

et al., 2005). Dit sluit aan bij de doelstelling van dit masteronderzoek om zowel betrokkenen op scholen als 

experts zelf eens aan het woord te laten. 

 Het onderzoek heeft naast een beschrijvend en explorerend, ook een toetsend karakter (Baarda et al., 

2001). De kenmerken van de huidige praktijk zoals beschreven door directieleden, vertrouwenspersonen, 

docenten en schoolmaatschappelijk werkers worden namelijk vergeleken met een ideale norm, zoals 

aangegeven door experts. 

 Er is vooraf geen gebruik gemaakt van theoretische, voorgevormde ideeën of concepten en dat maakt 

dat dit onderzoek gekenmerkt wordt door de gefundeerde theorie benadering. Bij deze benadering gaat het om 

het genereren van theorie uit gegevens die zelf ook systematisch zijn verzameld (Wester, 1995). De theorie 

gaat uit van een inductieve methode, waarbij er blanco het veld wordt ingegaan. Er is natuurlijk wel sprake van 

enige voorkennis, maar er zijn geen hypothesen of verklarende modellen opgesteld (Rijlaarsdam, 2009). 

 

5.2 Dataverzamelingsmethode 

 

In dit onderzoek is ten eerste gebruik gemaakt van een kwalitatief interview om zo doelgericht informatie te 

vergaren en diepgang over de belevingswereld van de respondenten te verkrijgen.15 Een kwalitatief interview is 

volgens Evers (2007, p.27): ‘Een vorm van informatieverzameling, waarbij de interviewer respondenten bevraagt op 

grond van een vraagstelling. Daarbij geeft de interviewer aan de respondenten ruimte voor uitwijding over de door hen 

ervaren feiten, hun beleving en betekenisverlening over het onderwerp.’ 

 
In dit onderzoek genoot die methode de voorkeur, waarbij de onderzoeker flexibel kon inspelen op de 

onderzoekssituatie en op de informatie die de onderzochten gaven. Om eventuele weerstanden weg te nemen, 

toelichting te kunnen geven of te vragen om verduidelijking, zijn de interviews face to face uitgevoerd. Deze 

methode is bovendien meer geschikt voor het stellen van open vragen, wat in dit onderzoek de bedoeling was. 

Veel belang werd gehecht aan het feit dat de respondent het idee kreeg dat zijn antwoord, van welke aard of in 

                                                 
15 De respondent is de persoon die geïnterviewd wordt en binnen de onderzoeksgroep van het afstudeeronderzoek valt (’t Hart et al., 
2005). 
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welke vorm dan ook, acceptabel en waardevol was. De geïnterviewden moesten zich vrij voelen om te vertellen 

(Baarda et al., 2001). Om dit te bewerkstelligen, werd het interview gekenmerkt door semi-gestructureerde 

vragenlijsten. De vragen en antwoordmogelijkheden lagen vooraf dus niet vast, maar de onderwerpen deels wel 

waardoor er meer mogelijkheden ontstonden voor de eigen inbreng en toelichting van respondenten.16 Niet alle 

onderwerpen zijn in ieder gesprek dus aan bod gekomen. Dit hing mede af van de specifieke omstandigheden 

in het veld (welwillendheid van de respondent, tijd, openheid, inzicht, kennis, et cetera). Tijdens de interviews 

hebben zich ook overige belangrijke gespreksonderwerpen voorgedaan, waar op ingespeeld is en waar in 

nadere interviews ook op ingehaakt werd. De topics zijn in loop van het onderzoeksproces dus aangevuld en 

gespecificeerd naar aanleiding van tussentijdse resultaten en analyses. Doordat het onderzoek zich kenmerkte 

door een cyclisch proces waarin dataverzameling en -analyse elkaar afwisselden, raakten de onderzoeksvraag 

en -opzet tijdens het proces steeds beter op elkaar afgestemd. Bovendien konden waarnemingen gerepliceerd 

worden en interpretaties in de praktijk getoetst.  

 

Het nadeel van het gebruik van semi-gestructureerde vragenlijsten is, dat niet alle vragen aan alle 

respondenten - op exact dezelfde wijze - gesteld zijn. Door de overeenkomstige topics die in de verschillende 

interviews aan bod kwamen, was in de analyse wel een vergelijking op thema mogelijk. Een ander nadeel van 

dit kwalitatieve interview is dat respondenten wellicht geneigd zijn sociaal wenselijke antwoorden te geven, 

mede door de gevoeligheid van de onderzoeksthematiek, het belang van het imago van scholen en de 

mogelijke angst om afgerekend of beoordeeld te worden op bepaalde uitspraken. Daarom is ervoor gekozen de 

anonimiteit van de betrokkenen te garanderen. Dat houdt voor dit onderzoek in dat de namen van de 

respondenten niet bij de citaten staan vermeld en dat vertrouwelijk met de informatie is omgegaan.  

 Het interview duurde ruim een uur en werd opgenomen met een voicerecorder - met uitzondering van 

één respondent die hiertoe geen toestemming verleende. Uiteindelijk zijn de interviews getranscribeerd. Een 

nadeel van het gebruik van deze voicerecorder is het wellicht intimiderende karakter ervan. De respondenten 

werden daarom individueel geïnterviewd op een locatie naar voorkeur van de respondent. Na afloop van het 

interview kregen de respondenten de mogelijkheid om opmerkingen te geven of vragen te stellen. Zo is ook 

gereflecteerd op de rol van de onderzoeker. Bovendien zijn de onderzoeksresultaten aan de respondenten 

voorgelegd en mochten zij hierover uitspraken doen, wijzen op verkeerde interpretaties of aanvullingen geven. 
 

Naast dit interview is op 11 mei (jl.) een expertmeeting georganiseerd. Bij deze bijeenkomst waren acht 

professionals aanwezig op het gebied van de loverboyproblematiek. Van de interviews met de betrokkenen op 

scholen zijn enkele topics afgeleid die in deze meeting besproken werden en ter discussie gesteld. 

 De verkregen resultaten uit de kwalitatieve interviews en expertmeeting zijn aangevuld met data die 

verkregen is uit documentenanalyses, voorlichtingsbijeenkomsten, observaties en vergaderingen die 

bijgewoond zijn bij Stichting Humanitas.    

 

5.3 Selectie van de respondenten  
 

In dit onderzoek werd een respondent voornamelijk beschouwd als een persoon die wordt geïnterviewd met het 

doel informatie over zijn/ haar situatie te verkrijgen (Baarda et al., 2001). Voor een deel waren de 

respondenten in dit onderzoek echter ook informanten; zij vertegenwoordigden hun school.17  

                                                 
16 Zie bijlage twee voor deze semi-gestructureerde vragenlijst waarvan de items samengesteld zijn aan de hand van de deelvragen. 
17 Een informant is volgens Baarda et al. (2001) een persoon die wordt geïnterviewd om informatie over personen of zaken buiten 
hem- of haarzelf te verkrijgen. 



 
30303030    

Om toegang te verkrijgen tot de onderzoekspopulatie is gebruik gemaakt van een overzicht van scholen voor 

voortgezet onderwijs (Praktijkonderwijs, LWOO, VMBO, HAVO en VWO) en middelbaar beroepsonderwijs (ROC’s) 

in Eindhoven. Na contact per telefoon of email, waarin het doel van het interview duidelijk werd gemaakt, bleek 

dat een aantal scholen vanwege uiteenlopende redenen niet wilden participeren in het onderzoek (geen tijd, te 

precair onderwerp, midden in een reorganisatie). De selectieprocedure resulteerde uiteindelijk in 18 afspraken 

met betrokkenen van 12 verschillende scholen. Per school is gekeken welke onderwijsdeskundigen genoeg 

inzicht en kennis hadden om daadwerkelijk iets te kunnen vertellen over - de rol van het onderwijs in - de 

loverboyproblematiek.  

 

Om een zo breed mogelijk beeld te vormen van de rol van het onderwijs in de loverboyproblematiek, zijn 

verschillende typen respondenten geïnterviewd. De respondenten waren werkzaam als vertrouwenspersoon, 

docent, schoolmaatschappelijk werker, directielid of (zorg)coördinator op verschillende scholen in het 

voortgezet onderwijs in Eindhoven.18 Tijdens deze selectie is er gestreefd naar maximale variatie, waarbij de 

onderzoekseenheden zoveel mogelijk van elkaar dienden te verschillen zodat er een breed scala aan 

informatie verworven kon worden (Baarda et al., 2001). Door respondenten te selecteren die bij verschillende 

scholen werken en op diverse gebieden expertise bezitten, wordt een te eenzijdig en beperkt beeld voorkomen. 

Bovendien is rekening gehouden met de godsdienstige achtergrond en de verschillende onderwijsniveaus van 

de betrokken scholen. Ook is één particuliere school betrokken in het onderzoek. Bij de werving van belangrijke 

actoren voor het middelbare beroepsonderwijs (ROC’s) is ervoor gekozen om scholen te benaderen waarvan 

logischerwijze verwacht werd - door het soort opleiding en de grote aantallen vrouwelijke studenten - dat zij 

interessant waren voor dit onderzoek. Hierin schuilt het nadeel van een bevooroordeeld karakter.  

Op sommige momenten is de strategie van snowbal sampling toegepast, doordat bepaalde respondenten 

doorverwezen naar andere personen die nog interessante of aanvullende informatie konden verschaffen.  

 

De professionals van de expertmeeting hebben vanuit verschillende achtergronden en disciplines hun eigen 

kennis en kunde op het gebied van de loverboyproblematiek. Zij zijn dus geselecteerd op basis van hun 

expertise en deskundigheid (Baarda et al., 2001). Deze experts hebben driewekelijks een casusoverleg in 

Eindhoven dat eenmaal in het teken stond van dit onderzoek. Er waren acht professionals aanwezig tijdens 

deze meeting.19 Deze deskundigen hadden een bepaalde visie over de rol en verantwoordelijkheid van het 

onderwijs in de loverboyproblematiek, die vergeleken kon worden met de opvatting van onderwijsdeskundigen. 

Informatie uit deze expertmeeting is wellicht vertekend of onvolledig als gevolg van de beïnvloeding van het 

groepsproces door enkele dominante leden. Dit wordt ook wel het leidereffect genoemd. In een dergelijke 

bijeenkomst vinden vaak velerlei oncontroleerbare groepsprocessen plaats, waar ook een onderzoeker 

nauwelijks grip op heeft (Baarda et al., 2001). Er is toch voor deze groepssessie gekozen, omdat verwacht werd 

dat de individuen tijdens het gesprek samen op ideeën en tot consensus konden komen.   

Aan de respondenten is, zoals hiervoor aangegeven, anonimiteit beloofd. Toch bleken sommige respondenten 

wat behouden en ambigue in hun antwoorden of toelichtingen. Een verklaring hiervoor kan de bedreigende en 

precaire aard van de onderzoeksproblematiek zijn, of het belang van het imago van de school dat daarmee 

samenhangt. Een zekere mate van kleuring was in dit onderzoek niet compleet te voorkomen en zal dus ook 

doorwerken in de resultaten en conclusies. Zowel de onderzoeker als de respondenten blijven personen met 

bepaalde voorkeuren en opvattingen.  

                                                 
18 Voor een overzicht van de respondenten en hun functies zie bijlage vier. 
19 Voor een overzicht van de experts en hun functie zie bijlage vier. 
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5.4 Analyse 

 

De getranscribeerde interviews met de betrokkenen op scholen zijn geanalyseerd met het data-analyse 

programma MAXQDA. In dit programma zijn aan bepaalde stukken tekst verschillende codes toegekend. De 

stukken tekst uit de verschillende interviews die hetzelfde thema of onderwerp betroffen, zijn aangeduid met 

dezelfde code. Uiteindelijk werden deze stukken vergeleken om de verschillen tussen scholen te expliciteren. 

 Ook de expertmeeting is gecodeerd met MAXQDA. Hierdoor konden verschillen tussen de huidige en 

de gewenste situatie aan bod komen, en uitspraken naast elkaar gelegd, zodat daarover uiteindelijk conclusies 

en aanbevelingen ontstonden.  

 

5.5. Betrouwbaarheid en validiteit 

 

Over de betrouwbaarheid en validiteit van de gegevens, zijn een aantal kanttekeningen op zijn plaats. Ten 

eerste vertegenwoordigden de respondenten in het interview met name hun eigen perspectief over de rol van 

het onderwijs in de loverboyproblematiek. Het is daardoor mogelijk dat persoonlijke opvattingen, voorkeuren  

of belangen een vertekend beeld schetsen voor de betreffende school. Door te praten met andere betrokkenen, 

had een compleet andere opvatting of gedachtegoed kunnen ontstaan. Dit probleem is deels ondervangen door 

op de scholen met twee verschillende medewerkers te praten, maar ook dit is slechts een klein aantal om een 

totale organisatie te representeren. De gegevens kunnen daarnaast geflatteerd zijn door een gebrek aan 

kennis of inzicht van de respondenten. Om speculaties of onjuistheden te voorkomen, is daarom regelmatig 

gevraagd hoe de respondent aan bepaalde informatie kwam.  

 

Bij een gevoelige of complexe onderzoeksthematiek is het mogelijk dat respondenten zich wenden tot sociaal 

wenselijke antwoorden. Er is getracht dit probleem te ondervangen door de interviews face-to-face af te nemen, 

waardoor een meer vertrouwelijke sfeer gewaarborgd is, doorgevraagd kon worden op bepaalde thema’s en 

vragen nogmaals - zij het op een andere wijze - gesteld konden worden. Verder is de respondenten anonimiteit 

beloofd en zijn de interviews afgenomen in een voor de respondent vertrouwde omgeving. Dataverzameling en -

analyse wisselden elkaar af, zodat waarnemingen gerepliceerd en interpretaties in de praktijk getoetst werden. 

Volgens Boeije (2005) draagt deze afwisseling bij aan de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek. Ook 

het transcriberen van de interviews komt de betrouwbaarheid van dit onderzoek ten goede, omdat dit de kans 

minimaliseert dat waardevolle informatie onjuist is onthouden of verloren gaat. Door het gebruik van MAXQDA 

is de onderzoekssystematiek vergroot en daarmee de betrouwbaarheid (Boeije, 2005).    

 De methodische triangulatie die toegepast is - interviews, expertmeeting en aantekeningen uit 

vergaderingen, observaties en documentenanalyses - vergroot de validiteit van dit onderzoek. Doordat diverse 

vormen van dataverzameling gecombineerd werden, zijn de bevindingen op verschillende wijzen ondersteund. 

 

Toch is het niet zomaar mogelijk de conclusies uit dit onderzoek - binnen de gemeente Eindhoven - te 

generaliseren. Hoewel verwacht wordt dat deze gemeente in grote lijnen overeenkomt met andere gemeentes, 

heeft deze regio toch verschillende specifieke kenmerken. Zo kent Eindhoven een gespecialiseerde keten in de 

aanpak en bestrijding van de loverboyproblematiek en is bekend dat het leerlingenaantal op scholen in 

Eindhoven erg terugloopt. De situatie in Eindhoven kan dus op verschillende gebieden afwijken van de situatie 

in overige gemeenten, waardoor percepties of houdingen van respondenten beïnvloed zijn, evenals de huidige 

aanpak en visie op de rol van het onderwijs in (de aanpak van) de loverboyproblematiek.  
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‘De maatschappij gaat wel steeds meer van school vragen. Ze eisen gewoon want vragen is het niet meer. Het is gewoon 

van dit is bij jullie op school, dan lossen jullie het maar op. Daardoor denk ik dat heel veel mensen binnen het onderwijs 

toch zullen gaan afhaken als blijkt dat wij meer opvoeder gaan worden als docent.’ Zorgcoördinator. 

 

‘Je hoort de roep van de maatschappij van los dit en dat op en er komt heel veel op ons bordje.’ Directielid. 

Onderzoeksresultaten Onderzoeksresultaten Onderzoeksresultaten Onderzoeksresultaten     

    

In dit hoofdstuk staan de resultaten van het onderzoek weergegeven op bepaalde thema’s. Interferentie en 

overlap van resultaten is mogelijk, omdat een scherpe afbakening niet altijd logisch of wenselijk was. 

Aangezien dit onderzoek een kwalitatief karakter heeft, zijn de onderzoeksresultaten in een beschrijvende 

vorm weergegeven. Er wordt dan ook veel gewerkt met citaten die, indien gewenst, aangepast of herschreven 

zijn om de leesbaarheid en begrijpelijkheid ervan te waarborgen. Om de anonimiteit van de respondenten te 

garanderen, zoals met hen afgesproken, is bij een citaat van betrokkenen op scholen slechts een 

functiebenaming toegevoegd. Bij quotes uit de expertmeeting, staat de verwijzing expert aangegeven, omdat 

een functiebenaming alsnog de identiteit van de betreffende respondent onthult. De draagkracht voor een 

bepaalde uitspraak is wel degelijk van belang, maar het gaat er met name om de rol en verantwoordelijkheid 

van het onderwijs in de loverboyproblematiek te schetsen. 

 De onderzoeksresultaten zijn gepresenteerd volgens een structuur die afgeleid is van de interviews. 

Vanuit een algemene benadering wordt eerst geschetst in welke mate het Nederlandse onderwijs in de 

hedendaagse samenleving te kampen heeft met een toenemende maatschappelijke opdracht en 

verantwoordelijkheid. Ook de loverboyproblematiek is een nieuw sociaal-maatschappelijk risico waar scholen 

op in kunnen spelen. Vandaar dat in de tweede paragraaf aan bod komt in welke mate de respondenten 

bekend zijn met de problematiek en diens verschijningsvormen. Als reactie daarop wordt vervolgens de 

signaleringsfunctie van het onderwijs besproken, die van groot belang blijkt, evenals de variabelen die al dan 

niet invloed uitoefenen op de uitvoering en invulling van deze functie. Een signaal leidt over het algemeen tot 

een bepaalde aanpak van de problematiek, waarvan de belangrijkste aspecten in paragraaf vier beschreven 

worden. Voor een efficiënte en effectieve aanpak zijn betrokkenen op scholen vaak aangewezen op 

hulpverleningsinstanties of overige partijen. Het contact en de samenwerking met deze instellingen wordt 

daarom beschreven in paragraaf vijf. Ter afsluiting van dit hoofdstuk worden enkele succesfactoren en 

knelpunten weergegeven die de respondenten zelf benoemden. 

  

6.1 Het Nederlandse onderwijs onder druk  
 

Alle respondenten erkennen dat de verantwoordelijkheid van het onderwijs de afgelopen tijd op velerlei 

gebieden fors toegenomen is. Enkelen geven aan dat het tegenwoordig vanzelfsprekend lijkt, dat scholen zich 

bezig houden met sociaal-maatschappelijke issues en risico’s. Ook Turkenburg (2008) bevestigt dat er door de 

maatschappelijke decentralisatie een groeiend aantal verantwoordelijkheden overgedragen zijn aan 

schoolbesturen en onderwijsdeskundigen. De vraag of scholen überhaupt iets met of tegen de 

loverboyproblematiek moeten ondernemen, wordt in de hedendaagse samenleving nauwelijks nog gesteld. 

 

 

 

 

 

Niet alle betrokkenen in het onderwijs ervaren en beoordelen deze groeiende maatschappelijke opdracht van 

het onderwijs positief. Volgens de respondenten hebben scholen primair een onderwijstaak, maar bieden zij 

daarnaast verschillende secundaire faciliteiten om de lesstof ook daadwerkelijk goed te kunnen onderrichten. 

Volgens de respondenten lijkt er een opvatting te ontstaan dat het onderwijssysteem niet kan functioneren 
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‘Die werkbelasting is best wel een probleem, dat ontstaat doordat leerlingen niet op de goede plek zitten in het onderwijs 

door al die schaalvergrotingsprocessen. Op de VMBO’s komen steeds meer kinderen die vroeger eigenlijk in het speciaal 

onderwijs kwamen, dus is er steeds meer zorg nodig en de druk op scholen neemt toe.’ Directielid. 

 

‘En vooral op de VMBO’s, merk je dat docenten het heel zwaar hebben met het lesgeven, omdat er zoveel kinderen op 

school zitten die eigenlijk extra ondersteuning nodig hebben. Die eigenlijk gewoon in het speciaal onderwijs thuishoren. 

Dan merk je wel dat mentoren zoiets hebben van “ze verwachten zoveel van ons”.’ Zorgcoördinator.  

‘Je moet zorgen dat je een zorgzame school bent, geen zorgschool. Een zorgschool is dat je alle zorgleerlingen, van dyslect 

tot autist, probeert op te vangen en een plaats probeert te geven. Dat gaat niet, dat kan de zorgstructuur van geen enkele 

school aan. En zorgzaam wil zeggen, dat je goed let op de leerlingen die je in huis hebt.’ Zorgcoördinator.  

‘Wij kunnen niet meer alleen onderwijzen, die luxe en tijd is allang voorbij. Je kunt het niet los van elkaar zien. Iemand die 

een bril nodig heeft, zet jij niet zonder bril op in de klas. Dat ziet iedereen. Maar iemand in de greep van een loverboy, ook 

daar kun je niet tegen zeggen ”houd je kop dicht en zit”. Dat werkt niet.’ Schoolmaatschappelijk werker. 

 

‘Wij zijn met onderwijs bezig, willen kinderen een vak leren. Maar daarvoor heb je dingen nodig waar je privé ook gemak 

van hebt. Dat is opvoeden ten dienste van het beroep en dat heeft een geweldig effect.’ Vertrouwenspersoon. 

‘Wij hebben geen concrete aanwijzingen dat het speelt hier. Maar wij weten wel dat er meisjes van huis weglopen, die 

nachten wegblijven en contacten hebben met foute figuren. Maar dat is nooit in relatie met school, of op school. Of een 

contact wat je visueel herkent, van hé een meisje wordt weer opgehaald door een jongen.’ Zorgcoördinator.  

‘Dat kunnen ze zich gewoon niet voorstellen. Scholen willen niet dat dat op hun school afspeelt. Dat is ook heel logisch en 

het is ook erg makkelijk om - onbewust - je ogen te sluiten. Dat is makkelijker dan dat je actie onderneemt.’ Expert. 

    
 

zonder aandacht te besteden aan pedagogische aspecten. Ook Dasberg (1996) stelt dat aandacht voor het 

affectieve functioneren van leerlingen (een secundaire taak) nodig is om het cognitieve leren (de primaire taak) 

te kunnen bewerkstelligen.  

 

 

 

 

 

  

Als knelpunt wordt geschetst dat er slechts een beperkt aantal uren beschikbaar is waarbinnen deze taken 

vervuld moeten worden. De tegenstrijdige combinatie van tijdsgebrek en een groei in de secundaire taken van 

het onderwijs, resulteert volgens de respondenten in een hoog ervaren werkdruk en -belasting zoals ook al 

eerder aangetoond door onderzoek van Fraine (2007). Volgens enkelen heeft dit te maken met processen van 

schaalvergroting, waardoor leerlingen niet altijd op de juiste plek in het onderwijs zitten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Een zorgcoördinator illustreert zijn opvatting over de grenzen van de maatschappelijke opdracht van het 

onderwijs aan de hand van een mooie woordspeling zoals blijkt uit onderstaand citaat. 

 

  

 

 

 

6.2 Bekendheid van scholen met de loverboyproblematiek 

 

De betrokkenen in dit onderzoek, zijn allen in meer of mindere mate bekend met de loverboyproblematiek. Een 

ruime meerderheid van de respondenten geeft aan in het verleden geconfronteerd te zijn met de problematiek 

op hun school of daar (nog steeds) mee te kampen. Volgens slechts een enkele respondent zijn er nog geen 

loverboypraktijken voorgevallen. Het blijft echter onduidelijk of de problematiek daadwerkelijk niet speelt op 

een school, of dat het niet gesignaleerd of benoemd wordt. 

 

 

 
 

Volgens experts kunnen onderwijsdeskundigen zich gewoon niet voorstellen dat de problematiek zich voordoet  

op hun school.  
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‘De grote hamvraag blijft toch of het vaak voorkomt, wij weten dat gewoonweg niet. We weten niet of dit het topje van de 

ijsberg is, of dat die ijsberg groter is. Daar ligt een probleem. We hebben nu drie gevallen gehad en als we er slechts drie 

op de 150 hebben opgepakt zijn we slecht bezig, maar drie op drie is juist weer heel erg veel.’ Directielid. 

‘Ik heb het idee dat ze aan het wakker worden zijn maar het is nog niet echt een item. Er is wel een ontwikkeling gaande, 

toen ik drie jaar geleden hier kwam, was het één grote blinde vlek. Ik denk wel dat die vlek aan het inkleuren is maar dat is 

heel licht. Er is een begin gemaakt en het is aan ons om mensen wakker te schudden.’ Schoolmaatschappelijk werker. 

‘Bij school rondhangen of dat iemand dagelijks post met zijn auto op het parkeerterrein binnen de poort. Dat is wat we het 

meeste zien. […] Ik heb ook meegemaakt dat een student het zelf heeft gemeld. Zij was zelf slachtoffer en wilde me 

waarschuwen omdat ze dacht dat hij uit was op andere meisjes.’ Vertrouwenspersoon. 

‘We hebben jongens rondom de school gehad maar zover ik weet niet in school. We hadden op een moment ook juist meer 

meisjes die andere meisjes aan het strikken waren. Waarschijnlijk in opdracht van.’ Vertrouwenspersoon. 

Opvallend is, dat grote onzekerheid doorklinkt in reacties over het aantal slachtoffers dat bekend is bij de 

respondenten. Gemiddeld wordt dit aantal per school op één tot drie slachtoffers per jaar geschat. Voor 

potentiële slachtoffers geven de respondenten ongeveer een aantal van vijf tot acht aan. 

 

 

 

 

Ondanks het feit dat een aantal respondenten spreekt van een blinde vlek, waarvan zij de oppervlakte niet 

durven en kunnen inschatten, geven sommigen ook aan dat de bekendheid met de loverboyproblematiek de 

afgelopen jaren wel toegenomen is. Dit heeft onder andere te maken met de media, die steeds meer publiceert 

en uitzendt rondom de problematiek. Ook door voorlichting wordt steeds meer aandacht gevestigd op het 

onderwerp en raakt de maatschappij breder geïnformeerd.  

  

 

 

 

6.2.1 Verschijningsvormen van de loverboyproblematiek op scholen6.2.1 Verschijningsvormen van de loverboyproblematiek op scholen6.2.1 Verschijningsvormen van de loverboyproblematiek op scholen6.2.1 Verschijningsvormen van de loverboyproblematiek op scholen    

Wanneer gevraagd wordt naar uitingen van de loverboyproblematiek op scholen, doen zich verschillende 

vormen voor. Zo vertellen respondenten over jongens die zich als leerling op school ontpoppen tot een loverboy. 

Het lastige van een dergelijke situatie is, dat scholen - vanwege de leerplicht of het gebrek aan bewijslast - vaak 

verplicht blijven om deze jongens onderwijs te bieden. De voornaamste verschijningsvorm van de 

loverboyproblematiek op scholen, bevestigt volgens de respondenten het alom bekende beeld van jongens die 

zich - al dan niet in dure auto’s of op scooters - rondom de school begeven en contacten proberen te leggen met 

meiden. Scholen lijken dus nog steeds belangrijke ronsellocaties te zijn in de ontmoetings- of groomingsfase 

zoals beschreven door Bullens en Van Horn (2000). 

 

 

 

 

Naast meiden die het zelf melden wanneer ze een situatie niet vertrouwen in hun vriendenkring of zelf in een 

benarde positie terecht komen, zijn in sommige situaties ook de zogenoemde lovergirls waarneembaar.20 

 

 

 

Op slechts enkele scholen in Eindhoven komt het voor dat jongens zich inschrijven als student om vervolgens in 

school meiden te ronselen. Deze situatie lijkt niet van toepassing op de scholen van de respondenten die 

betrokken zijn in dit onderzoek. Enkele respondenten erkennen wel dat zij op de hoogte zijn van deze 

gebeurtenissen bij hun collega’s.  

 De betrokkenen spreken ook hun angst uit over de toenemende gevaren en risico’s van het internet. 

Doordat leerlingen hiertoe steeds eenvoudiger toegang krijgen, wordt, zoals ook aangegeven door Bronneman- 

Helmers & Taes (1999), in toenemende mate gebruik gemaakt van mail, MSN, Hyves, Twitter et cetera. 

Volgens de respondenten is het moeilijk om toe te zien op - het gebruik van - deze toepassingen, hoewel er een 

                                                 
20 Lovergirls zijn meisjes die andere vrouwen ronselen, al dan niet onder dwang van hun eigen loverboy of pooier (Van den Borne & 
Kloosterboer, 2005). 
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‘De school heeft een signaleringstaak, die is belangrijk. Een volgende stap is doorverwijzen naar een zorgteam, dan wil ik 

ook nog meekijken naar de vervolgtrajecten en wat wij aan kunnen bieden. Maar het daadwerkelijk verlenen van zorg, dat 

wil ik niet want dan gaat elke amateur hulpverlener spelen en dat is niet de bedoeling.’ Directielid. 

 

‘Waar we op sturen is de grens. Ik ben ervan gecharmeerd om snel externe partijen in te schakelen en er geen 

thuiswinkel organisatie van te maken en een beetje thuis dokteren en proberen zelf kinderen te redden.’ Directielid. 

‘Ik vind dat kinderen zeker in een veilige schoolomgeving moeten zitten en niet dat ze bij de poort opgewacht worden en 

meteen lastig gevallen worden of nagefloten worden. Op school moet je veilig zijn.’ Expert. 

 

‘Ik vind dat leraren en directeuren moeten weten wat zich op en om de school afspeelt. En op het moment dat daar 

groeperingen of auto’s rondrijden en gasten die het lopen te verzieken, dan moeten ze dat melden. Ze hoeven niet meer 

te doen dan signaleren en het  te melden. Dat is alles.’ Expert. 

toenemend besef ontstaat dat het ronselproces zich mogelijk verplaatst naar het wijdverbreide en vaak 

oncontroleerbare internet. Experts erkennen de gevaren van profielsites en chatboxen, maar benadrukken ook 

dat scholen nog steeds belangrijke ronsellocaties zijn en dat de loverboy hoogstwaarschijnlijk niet van het 

straattoneel verdwijnt. In Eindhoven is momenteel de situatie actueel van een meer georganiseerde bende die 

zich bezighoudt met loverboypraktijken. Zij bedienen zich daarbij van steeds agressievere technieken en 

investeren niet meer in hun relatie maar werken met grof geweld en dreigementen. Deze groep lijkt zijn 

aandacht te verplaatsen naar steeds jongere meiden, omdat zij vaak nog beïnvloedbaar zijn, eenvoudig te 

manipuleren en dus met dwang, geweld en dreiging onder de duim te houden. Bij dit gegeven, aangehaald door 

enkele respondenten, dient echter een kritische noot geplaatst te worden, die soms ook van toepassing is op 

berichten of rapportages in de media. Het label loverboypraktijk of -problematiek lijkt in onze samenleving een 

hype te zijn die al snel aan bepaalde situaties of voorvallen toegekend wordt. Vaak gebeurt dit te pas en te 

onpas, zonder daadwerkelijk de - kenmerken en omstandigheden van de - situatie te beschouwen. Hierdoor 

kan een vertekend beeld ontstaan. De zojuist beschreven situatie die zich momenteel voordoet in Eindhoven, 

lijkt meer weg te hebben van een zaak rondom mensenhandel en uitbuiting dan daadwerkelijke 

loverboypraktijken, aangezien de elementen van affectie, bejegening en liefde uitblijven. Deze onnauwkeurige 

begripstoepassing is ook terug te vinden in een artikel uit de media, waar gesproken wordt over 

loverboypraktijken terwijl er totaal geen sprake lijkt te zijn van een (geveinsde) liefdesrelatie, maar het voorval 

eerder neigt naar een afschuwelijke verkrachtingszaak.21 

 

6.3 De signalerende functie van scholen in de loverboyproblematiek 

 

Wanneer de rol en verantwoordelijkheid van het onderwijs in de loverboyproblematiek in acht genomen wordt, 

lijken de respondenten opvallend eensgezind. Zij geven allen aan dat scholen preventieve maatregelen kunnen 

treffen, een signalerende functie hebben in de identificatie van de problematiek en tijdig moeten doorverwijzen 

naar hulpverleners. Het verlenen van daadwerkelijke zorg dient toe te komen aan instanties die daarop 

ingericht en voorbereid zijn, zodat de school gefocust blijft op haar primaire onderwijstaak. Dit sluit aan bij de 

bevindingen van Turkenburg (2005) en Wijnhoven en Wijnen (2004) die aangeven dat scholen wel taken 

kunnen vervullen rondom signaleren en doorverwijzen, maar niet moeten gaan cureren.  

 

 

 

 

 

 

Ook experts zijn van mening dat scholen een belangrijke signalerende rol hebben in de loverboyproblematiek.  

 

 

 

 

 

                                                 
21 Zie voor het betreffende krantenartikel http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1367254.ece/Tien_loverboys_terecht_voor_ 
groepsverkrachting, aangetroffen op 8 april 2010. 
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‘Het is de vraag of mentoren in staat zijn die signaleringsfunctie te vervullen. Je kan wel zeggen “je moet op bepaalde 

signalen letten” maar hoe en of je erachter komt, dat weet ik niet. Daar kunnen wij wel iets in gebruiken.’ Directielid. 

 

‘Hier en daar blijft nog een strijkstok hangen en worden dingen niet gezien of geschaard onder de loverboyproblematiek. 

Dat is per school verschillend. De alertheid is bij iedereen wel toegenomen. Maar ik weet niet of elke mentor de signalen 

duidelijk genoeg ziet en herkent. De loverboys veranderen hun werkwijze ook hè en je kunt niet wekelijks een update 

geven over de sneaky werkwijze van de loverboy.’ Schoolmaatschappelijk werker. 

‘Je moet eerst een band met iemand hebben, wil dat soort dingen bespreekbaar zijn. Op het moment dat ze vertrouwd en 

persoonlijk met je zijn, en een betrokkenheid ervaren, durven ze misschien iets los te laten.’ Leerlingbegeleider. 

 

‘Leerlingen weten dat wij iets doen. Daarom is de melding makkelijker. Ze weten dat ze serieus genomen worden en dat er 

actie ondernomen wordt. En integer, want er komt echt niet uit wie de melder is.’ Vertrouwenspersoon. 

‘Zij [mentoren] hebben direct contact, die kunnen signaleren. Maar zij moeten op zoveel dingen letten. Die hebben zo’n 

overbelast pakket met zoveel begeleidingstaken dat ik me kan voorstelen dat het erbij inschiet.’ Vertrouwenspersoon. 

 

‘Er zijn hier nogal wat loopbaanbegeleiders die de neiging hebben om alles zelf op te lossen, die zich als een 

vertrouwenspersoon opwerpen en te lang het verhaal bij zich houden. Dat is schattig, maar dit zijn problemen die moet 

je niet in de vertrouwelijke sfeer houden, die moet je doorbreken.’ Schoolmaatschappelijk werker. 

 

‘Als ze [mentoren] het maar melden en niet bij zich houden want dat is natuurlijk een valkuil van elke school. Het moet 

doorgespeeld worden. En je hebt hen die het niet zien, ik noem dat de echte lesboeren en die doen er dus niks mee en 

je hebt de zorgzame vaders en moeders.’ Directielid. 

6.3.1 Een belangrijke rol voor mentoren en loopbaanbegeleiders6.3.1 Een belangrijke rol voor mentoren en loopbaanbegeleiders6.3.1 Een belangrijke rol voor mentoren en loopbaanbegeleiders6.3.1 Een belangrijke rol voor mentoren en loopbaanbegeleiders    

Omdat leerlingen slechts incidenteel zelf een melding verrichten, zijn veranderingen in kleding, materiële 

goederen en gedrag volgens de respondenten belangrijke aandachtspunten. De  mentoren (in het voortgezet 

onderwijs) of de loopbaanbegeleiders (op de ROC’s) staan vaak dicht bij de leerlingen en worden door de 

respondenten in het onderzoek aangewezen als de belangrijkste personen voor deze signaleringsfunctie. Dit 

bleek ook uit onderzoek van Skarkbek et al. (2009) naar belangrijke actoren in de signalering van 

kindermishandeling en -misbruik. 

 De betrokkenen in het onderzoek geven aan dat het signaleren van (potentiële) slachtoffers erg 

moeilijk is, mede doordat leerlingen toch in een gevoelige periode als de puberteit of adolescentie verkeren, 

waardoor ze regelmatig wisselvallig gedrag tonen dat niet altijd hoeft te duiden op een bepaalde problematiek. 

Er zijn dan ook maar weinig respondenten of experts, die ervan overtuigd zijn dat mentoren en 

loopbaanbegeleiders daadwerkelijk alert en kundig genoeg zijn om de signalen van de loverboyproblematiek te 

herkennen. Gebrek aan inzicht, kennis en tijd worden hiervoor als belangrijkste redenen genoemd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Om toch een adequate invulling te geven aan deze signaleringsfunctie, lijkt de persoonlijke benadering en 

vertrouwensband tussen leerlingen en mentoren of loopbaanbegeleiders van groot belang.  

 

 

 

 

 

Soms vindt signalering en doorverwijzing van de loverboyproblematiek pas veel te laat plaats. Dit heeft volgens 

de respondenten te maken met de hoge werkdruk en -last in het onderwijs, het bestaande wantrouwen in de 

hulpverlening, de angst om de vertrouwensband met een leerling te schaden, of een overdaad aan bezorgdheid 

en betrokkenheid waardoor sommigen de problematiek te lang bij zich houden en zelf op willen lossen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experts voegen hieraan toe dat loyaliteit ten opzichte van leerlingen en hun ouders, het ontbreken van een 

centraal aanspreekpunt in school, onbekendheid met de verwijsroutes en de wijze waarop een melding verricht 
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‘Dit heeft geen prioriteit. We zijn bezig met wat er leeft op school. Als ik meer meldingen zou hebben over de problematiek, 

dan zou ik denken van dan gaan we gerichter informatie verstrekken aan de mentoren. Maar nu niet.’ Directielid. 

‘Ik wil de leerlingen graag helpen op momenten dat de problemen nog niet zo groot zijn en dat ze nog lekker meedraaien op 

school want dan kan ik nog wat. Anders is het misschien te laat.’ Schoolmaatschappelijk werker. 

‘Wij merken dat zij [receptionisten en conciërges] een onmisbare schakel zijn in dit proces van signaleren. Zij zien zoveel 

doordat ze zich middenin en rondom de school begeven en daar moet je gebruik van maken.’ Zorgcoördinator.  

moet worden ertoe kan leiden dat onderwijsdeskundigen de problematiek te lang bij zich houden en niet 

adequaat doorverwijzen, terwijl experts wel het belang hiervan schetsen. De respondenten en experts geven 

dan ook aan dat de zorgstructuur binnen een school helder moet zijn, zodat onderwijsdeskundigen hun 

aanspreekpunt kennen. Wanneer de lijnen kort zijn en men elkaar kan vinden, ontstaan er ook mogelijkheden 

om de problematiek te melden bij bijvoorbeeld een zorgcoördinator of maatschappelijk werker. Dit kan 

concreet bewerkstelligd worden door actief in school aanwezig te zijn, teambesprekingen of 

rapportvergaderingen bij te wonen en pauze te houden in de docentenkamer, zodat er contact ontstaat en je 

als zorgcoördinator, schoolmaatschappelijk werker of vertrouwenspersoon zichtbaar en aanwezig bent.  

 Uiteindelijk staan mentoren en loopbaanbegeleiders niet alleen in hun signaleringsfunctie. Ook 

leerlingbegeleiders, vertrouwenspersonen en schoolmaatschappelijk werkers dragen hieraan bij, omdat zij 

vaak toch een natuurlijke intuïtie hebben voor deze problematiek. Bovendien wordt aangegeven dat docenten, 

conciërges, bewaking en receptionisten een belangrijke rol vervullen in het signaleringsproces van de 

loverboyproblematiek, omdat zij zich vaak letterlijk tussen de leerlingen begeven, waardoor ze uitermate goed 

in staat zijn signalen op te pikken.  

 

 

 

Sommige scholen maken zelfs gebruik van het contact met de buurt waarin zij zich begeven en erkennen dat je 

vanuit de wijk waarin de school zich bevindt, gevoed wordt met informatie, omdat buurtbewoners beter zicht 

hebben op wat er buiten school gebeurt. Experts voegen hieraan toe dat ook een beroep gedaan kan worden op 

de leerlingen zelf, door het aanstellen van een leerling als vertrouwenspersoon of klassenvertegenwoordiger. 

Leerlingen signaleren onderling vaak ontzettend adequaat en zijn op de hoogte van velerlei zaken.   

 

Met name de mentoren en loopbaanbegeleiders op scholen zijn dus belangrijk in het signaleren van de 

loverboyproblematiek. Uit de interviews blijkt echter dat zij daarin niet of nauwelijks getraind worden of daar 

handvatten voor aangereikt krijgen. Slechts een klein aantal scholen hebben daadwerkelijke workshops of 

voorlichtingen georganiseerd om mentoren en loopbaanbegeleiders meer bekwaam en bedachtzaam te 

maken op loverboypraktijken en de achtergronden van deze problematiek, terwijl Skarbek et al. (2009) het 

belang hiervan met onderzoek aantoonden. Ook experts benadrukken de noodzaak van een training of 

voorlichting over loverboys voor loopbaanbegeleiders en mentoren. Bepaalde respondenten geven aan dat de 

behoefte aan een dergelijke voorlichting of training aanwezig is en dat deze frequent herhaald moet worden, 

zodat kennis actueel blijft. Andere respondenten voelen nog geen prioriteit om daar aandacht aan te besteden. 

 

 

Tijdige signalering en doorverwijzing is soms letterlijk van levensbelang, zodat nog ingespeeld kan worden op 

de betreffende problematiek. Dit proces verdient dus de nodige aandacht volgens de meeste respondenten.  

 

 

 

6.3.2 Invloed van opleidingssoort op de signaleringsfunctie6.3.2 Invloed van opleidingssoort op de signaleringsfunctie6.3.2 Invloed van opleidingssoort op de signaleringsfunctie6.3.2 Invloed van opleidingssoort op de signaleringsfunctie    

Respondenten stellen dat scholen in Nederland al in grote mate aandacht besteden aan pedagogische 

aspecten in het onderwijs in vergelijking tot andere landen, zoals ook aangetoond door Bronneman-Helmers et 

al. (2002). Bepaalde variabelen lijken daarnaast invloed uit te oefenen op de signalering en aanpak van de 
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‘Wij merken, ook in vergelijking met andere scholen, dat wij veel tijd en energie aan zorg besteden en onze 

leerlingen goed in de peil hebben. We hebben hier veel zorgzame mensen rondlopen die daar affiniteit mee hebben, 

ook vanuit hun achtergrond. De sfeer hier in school is dat het welzijn van leerlingen op het netvlies staat. Je moet 

hier ook andere dingen dan het didactische belangrijk vinden.’ Vertrouwenspersoon. 

 

‘Ik kom ook op een school voor Bouwkunde en daar doet de loopbaanbegeleider vooral het vak inhoudelijke en die 

bemoeit zich verder niet met het verdere leven van de student waardoor veel problemen niet gesignaleerd worden 

en dus onbesproken blijven. Dat is die mannencultuur daar.’ Schoolmaatschappelijk werker. 

 

‘Ik heb een collega die zit bij de Horeca en die zegt “als er iemand is die niet doet wat ik wil dan smijt ik hem zo 

buiten.” Nou dat zul je hier nooit meemaken. Dus ik denk dat elke school zijn eigen kleur en geur heeft en dat die 

geïmpregneerd is door de beroepen waar je voor opleidt en het type docent wat je dus in huis hebt.’ Directielid. 

‘Je hebt hier vooral de sociale opleidingen dus je hebt een bepaald soort leerling. Wij zijn een school met typisch 

mogelijke slachtoffers en beïnvloedbare en kwetsbare meisjes en daarop moet je anticiperen.’ Zorgcoördinator. 

 

‘Je moet per school kijken welke mensen er zitten en dan is dit wel een school waarin het allemaal gebeurt met 

zoekende, kwetsbare meiden. Mensen die hulpverleners land binnen wandelen hebben vaak zelf wat achter de rug en 

willen dus andere mensen gaan helpen dus het speelt hier allemaal wel. Ik denk dat de begeleiding daardoor hier 

intensiever is, vanwege de leerling die je hier hebt zitten en de begeleiding die ze nodig hebben.’ Vertrouwenspersoon. 

‘Leerlingen op een VMBO school zijn toch wat kwetsbaarder en veel impulsiever, veel gevoeliger. En een VWO’er die 

heeft een standpunt en die blijft daarin hangen en een VMBO’er die kun je gaan paaien en makkelijker beïnvloeden. 

En dat is bij een VWO’er een stuk minder. Als die zegt “ik doe dit niet” dan doet ie het ook niet.’ Zorgcoördinator.  

 

‘Want in de voorlichting van Humanitas komt ook terug dat slachtoffers zich ook voor kunnen doen op de hogere 

niveaus. Ik weet niet of HAVO/ VWO scholen zich daar helemaal van bewust zijn.’ Directielid. 

 

‘Zo’n school zal nooit zeggen dat ze deze problematiek in huis hebben. Absoluut niet. Het VMBO, die krijgt alles op z’n 

dak, VMBO heeft het gedaan. HAVO/ VWO heeft ze ook, maar die zal echt niet zeggen dat ie dat heeft, die zal echt 

zeggen “wij hebben niks” maar het VMBO heeft alles, staat er ook om bekend: om rotzooi!’ Vertrouwenspersoon. 

loverboyproblematiek. Zo lijken opleidingen voor een vakgebied als Welzijn en (Uiterlijke) Verzorging meer 

mentoren en loopbaanbegeleiders te hebben, die over ervaring beschikken of geschoold zijn in het verlenen 

van zorg en het monitoren van anderen. Enkele respondenten stellen dan ook voorzichtig dat opleidingen 

binnen een vrouwelijk vakgebied een bepaald type docent aantrekken, die vanzelfsprekender invulling geeft 

aan de aanpak en signalering van de loverboyproblematiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niet alleen het type docent, maar ook de populatie leerlingen verschilt per opleiding, zo geven respondenten 

aan. Doordat pedagogische begeleiding op sommige scholen bijna automatisch bij het type leerling hoort, 

waarvoor veel zorg en aandacht nodig is, heerst daar minder weerstand voor de signaleringsfunctie en aanpak 

van bepaalde problematiek en lijkt dit natuurlijker verweven in het takenpakket van betrokkenen op school. 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.3 Invloed van opleidingsniveau op de signaleringsfunctie6.3.3 Invloed van opleidingsniveau op de signaleringsfunctie6.3.3 Invloed van opleidingsniveau op de signaleringsfunctie6.3.3 Invloed van opleidingsniveau op de signaleringsfunctie    

Ook het opleidingsniveau speelt volgens enkele respondenten een rol in de adequaatheid van de signalering 

van de loverboyproblematiek. Zoals Bovenkerk en Boone (2006) aantoonden, volgen de slachtoffers van 

loverboys veelal een lagere opleiding (VMBO). Een deskundige geeft echter aan dat er de laatste tijd veel 

slachtoffers vallen op de HAVO en het dus niet alleen meer de laagopgeleide meisjes betreft. Toch beschouwen 

sommige respondenten het zijn van een HAVO/ VWO school nog altijd als beschermende factor tegen 

loverboypraktijken.  
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‘Zeker HAVO/ VWO docenten, daar zitten erbij die denken ik heb gestudeerd om een vak te onderwijzen en niet om op te 

voeden. Vooral de universitair geschoolden letten op hun vak en minder op de leerling.’ Directielid. 

 

‘Ja, wij [VMBO] besteden daar meer tijd aan als zij [HAVO/ VWO]. Absoluut. Nou kan een VWO leerling ook sneller iets 

snappen of sneller connecties hebben waar ze naartoe kunnen. Wat onze leerlingen niet hebben. Maar vooral het 

individuele contact en de zorg voor de leerlingen is daar minder. Maar mogelijk hebben ze ook minder nodig, omdat 

leerlingen daar het vermogen hebben om zelf iets op te lossen.’ Vertrouwenspersoon. 

‘Op sommige scholen werken mensen toch al wat langer in het onderwijs en die zijn een heel ander onderwijssysteem 

gewend. Die zijn wat meer verzadigd in het attent zijn en alert maken, hebben ook niet direct met de cultuur van de 

jeugd zoveel raakvlakken Die moeten nu ineens competentie gericht werken. Die zijn nog van de oude stempel, gewoon 

werken, niet lullen maar poetsen!’ Schoolmaatschappelijk werker. 

 

‘Vooral de ouderen hebben daar problemen mee. Die zien de signaleringstaken niet zitten. Een klein gedeelte wel maar 

de jongeren, die gaan daar makkelijker mee om en hebben zoiets van dat hoort er gewoon bij. En die ouderen zeggen 

eerder “dat is mijn pakkie an niet” of “ik hoef nog maar drie jaar, zal ik me daar druk over maken”.’ Zorgcoördinator. 

‘Ik denk wel dat ze kunnen signaleren, maar dat varieert per docent. Dat gaat ook over betrokkenheid in het algemeen 

en over karakter. Je hebt afstandelijke en betrokken docenten en sommigen zijn gewoon bang om iets bespreekbaar te 

maken en durven die confrontatie niet aan. Persoonsgebonden dus.’ Expert. 

 

‘Je hebt 23 ROC’s en daar zitten ook 23 verschillende soorten loopbaanbegeleiders. Een loopbaanbegeleider van hier is 

een hele andere als die van een ICT. En die worden toch verondersteld dezelfde vaardigheden te hebben en dat is 

natuurlijk een hele lastige.’ Schoolmaatschappelijk werker. 

Verschillende respondenten spreken van daadwerkelijke cultuurverschillen tussen scholen waar het onderwijs 

gericht is op slechts het VMBO of een combinatie van (VMBO)/ HAVO en VWO. Dit verschil lijkt te ontstaan door 

het type docent, die al dan niet meer affiniteit heeft met het zorgdragen voor een leerling of het onderwijzen 

van een vak, en door het type leerling, die al dan niet meer zorg en aandacht verlangt en over minder 

capaciteiten beschikt om zelfredzaam te zijn.   

 

 

 

 

 

  

 

Enkele respondenten geven aan dat sommige VMBO-leerlingen - door de opdeling van onderwijsniveaus in 

verschillende scholengemeenschappen - tegenwoordig niet meer in aanraking komen met HAVO/ VWO-

leerlingen. Dit past bij het corporatistische aspect van de Nederlandse verzorgingsstaat zoals beschreven door 

Esping-Andersen (1990), waarin leerlingen al vroeg verdeeld worden over verschillende onderwijstrajecten met 

logischerwijze ook diverse toekomstmogelijkheden. De vraag is echter of deze opsplitsing in onderwijsniveaus 

bevorderlijk is voor de sociale integratie in het onderwijs, omdat blijkt uit onderzoek van Bronneman-Helmer et 

al. (2002) dat sociale integratie juist goed kan zijn voor de weerbaarheid van leerlingen, de aanpak en 

bestrijding van bepaalde problematiek en daarmee dus de veiligheid op scholen. 

 

6.3.4 Invloed van leeftijd op de signaleringsfunctie6.3.4 Invloed van leeftijd op de signaleringsfunctie6.3.4 Invloed van leeftijd op de signaleringsfunctie6.3.4 Invloed van leeftijd op de signaleringsfunctie    

Naast de verschillen die waarneembaar zijn tussen de onderwijssoorten en -niveaus, wordt ook gesproken over 

een leeftijdsverschil dat tot diversificatie leidt in de uitoefening van de signaleringsfunctie. Met name bij de 

oudere generatie is volgens enkele respondenten sprake van vernieuwingsmoeheid en weerstand tegen het 

toenemende aantal pedagogische taken in het al zo volle onderwijscurriculum. Ook Bronneman-Helmers & 

Taes (1999) ondervonden een zekere vernieuwingsmoeheid bij met name de oudere generatie docenten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Uiteindelijk geven bijna alle respondenten en experts aan dat de wijze waarop de signaleringsfunctie wordt 

uitgeoefend ontzettend persoonsgebonden is en afhankelijk van karakter en instelling.  
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‘De school heeft wel zoiets van als het niet binnen school is, is het niet van ons. Tot aan de poort is de bewaking en wat er 

daarna, daarbuiten gebeurt dat is niet zo aan ons.’ Schoolmaatschappelijk werker. 

 

‘We proberen ons niet te beperken tot alleen het schoolterrein, met onze bemoeizucht, maar trekken dat heel breed. Dus 

we bemoeien ons echt met alles, ook met dingen die kinderen hier privé vinden. Op die manier probeer je een beetje zicht 

te houden van wat gebeurt er nu op je terrein maar ook om je terrein heen.’ Directielid. 

‘Er wordt gekeken of de tijd er rijp voor is, of het belangrijk is en of het actueel is en speelt hier op school.’ Directielid. 

 

‘Op school reageren wij reactief. Als er een melding gemaakt wordt, doen wij daar iets mee. Als wij zien dat er veel 

autistische leerlingen rondlopen, dan willen we daar iets mee doen. Maar we zetten niet proactief in op informatie en 

voorlichtingrondes want dat komt toch niet aan bij mensen die daar niet om vragen.’ Leerlingbegeleider. 

‘Ik heb hele goede contacten met een aantal mensen, die erg betrokken zijn. Die willen alles weten en maken daar ook tijd 

voor vrij, die stoppen daar energie in en dan zie je het verschil met anderen waar je nooit contact mee hebt.’ Expert. 

 

‘Nou ik zeg dat de scholen veel en veel tekortkomingen hebben op het gebied van samenwerking met de politie en met de 

hulpverlening. Er kan veel en veel meer geïnvesteerd worden op scholen want er wordt te weinig gemeld.’ Expert. 

‘De school is een grote vindplaats voor die gasten. Er moet dus iets tegen gebeuren, op school, liefst preventief.’ Expert. 

 

‘Wat ik hoor is dat ze bang zijn voor de naam van de school, dat ze denken dat het niet zo erg is, maar ja als je preventief 

iets in kunt zetten, voorkom je meer. Als je reactief werkt dan ben je al vaak zo ver en is het soms te laat!.’ Expert. 

6.4 Aanpak en bestrijding van de loverboyproblematiek in het onderwijs 

 

De ideeën en opvattingen over de aanpak en bestrijding van de loverboyproblematiek lopen erg uiteen voor de 

verschillende scholen die betrokken zijn in dit onderzoek. Dit is mogelijkerwijs veroorzaakt door processen van 

deregulatie en verzakelijking, waardoor schoolbesturen een grotere autonomie kregen over hun beleid en hier 

naar eigen wens en inzicht invulling aan mogen geven (WRR, 2004). 

 

 

 

 

 

 

Waar sommige scholen complete themaweken opzetten, besteden andere scholen - zij het zeer incidenteel - 

totaal geen aandacht aan de loverboyproblematiek. Ook experts erkennen dit wisselvallige karakter van 

scholen en de verschillende wijzen waarop zij energie en aandacht steken in de aanpak en bestrijding van de 

problematiek. Dit blijkt ook uit onderstaande reacties.  

 

 

 

 

 

Opvallend is dat het merendeel van de scholen reactief reageerde in hun aanpak en bestrijding van de 

loverboyproblematiek. Slechts op een klein aantal scholen werd preventief en proactief ingespeeld op de 

problematiek, maar over het algemeen werden betrokkenen op scholen actief en gingen zij pas handelen op 

het moment dat er al iets voorgevallen was. Dit is een aandachtspunt gezien uit het theoretisch kader blijkt, dat 

juist een preventieve aanpak en inzet wenselijk is (Doornbos, 2006). 

 

 

 

 

 

Experts onderschrijven het belang van een liefst preventieve aanpak van de loverboyproblematiek.  

 

 

 

 

Ondanks de veelal reactieve werkwijze van het onderwijs, hecht het merendeel van de respondenten ook veel 

waarde aan een preventieve instelling. Zij noemen enkele waardevolle middelen in de aanpak van de 

loverboyproblematiek. Deze worden besproken in de volgende paragrafen. 

 

6.4.1 Het belang van een absentiesysteem6.4.1 Het belang van een absentiesysteem6.4.1 Het belang van een absentiesysteem6.4.1 Het belang van een absentiesysteem    

Een daadkrachtig absentiesysteem dat nauwkeurig bewaakt en gecontroleerd wordt, is volgens verschillende 

respondenten een belangrijke beschermende factor in de aanpak en bestrijding van de loverboyproblematiek.  
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‘Zo voorkomen we dat er mensen in het gebouw rondlopen die er niet thuis horen, natuurlijk kun je het niet compleet 

voorkomen maar het wordt wel meer controleerbaar gemaakt. Op het plein werven zal dus moeilijk gaan, laat staan dat ze 

de school binnen kunnen komen en je kunt direct ingrijpen wanneer iemand veelvoudig afwezig is.’ Directielid. 

‘Dat wordt goed bijgehouden. De ene school is daar wel preciezer in dan de andere. Bij sommige scholen is wel bekend dat 

als je je ‘s ochtends meldt dat je er later gewoon tussenuit kunt piepen. Maar bij andere scholen wordt dit echt heel streng 

gecontroleerd en bijgehouden. Er zijn dus wel verschillende gradaties waarneembaar.’ Schoolmaatschappelijk werker. 

‘Als ik met vrienden in pak ergens rond hang, valt niemand mij lastig. Staat daar Marokkaanse jeugd, dan komt al snel de 

politie. Dat is hier ook, sommigen worden vaker aangesproken als ze hun pasje niet kunnen laten zien. Mijn doelgroep heeft 

daar last van, het voelt niet eerlijk. Maar dat is een ongemak dat niet opweegt tegen de voordelen.’ Directielid. 

‘Dan heb je ook gewoon loopbaanbegeleiders die zeggen “bellen met thuis, dat doe ik niet, dat hoort niet bij mijn taak” en 

daar gaat je systeem. Dan heeft het geen zin. Dus daar moet controle en toezicht op zijn.’ Directielid. 

‘Voorlichting heeft een positief effect, het werkt als een olievlek effect. Als leerlingen erover praten met elkaar en als ze 

dan iets zien bij een vriendinnetje, dan zullen ze het ook met elkaar daarover hebben. Dat is goed. Meiden die er nog niet 

mee in aanraking zijn gekomen, zijn zich misschien bewuster van signalen.’ Schoolmaatschappelijk werker. 
 

‘Zo’n voorlichting is altijd erg emotioneel, er komt altijd iets uit naar voren. Ja! Het is niet dat het daar dan bij blijft, want 

dat zet dan iets in gang en dat pikken wij dan op. Want ons valt dan wel heel vaak iets op.’ Vertrouwenspersoon. 

 

 

 

 

Op alle scholen in Eindhoven wordt in principe gebruik gemaakt van een absentiesysteem. Scholen verschillen 

onderling echter in de waterdichtheid van dit systeem.  

 

 

 

 

Bij enkele scholen valt op dat zodra er een goede verzuimregistratie is, het aantal absenties ook minder lijkt te 

worden. Een reden hiervoor kan zijn dat ouders of leerlingen zich gecontroleerd voelen. 

Waar sommige scholen hun systeem inzetten voor de registratie van absenties, hanteren andere scholen een 

daadwerkelijk legitimatiesysteem met pasjes of maken ze gebruik van een leerlingvolgsysteem waarin zowel 

aan- als afwezigheid wordt geregistreerd, redenen van verlof, opmerkingen over leerlingen, et cetera. Soms 

kunnen ouders zelfs inzien of hun kinderen aanwezig zijn op school, wanneer de toetsmomenten zijn en wat de 

roosters en resultaten zijn van hun kind. Een nadeel van het werken met pasjes is de fraudegevoeligheid van 

het systeem doordat sommige leerlingen voor elkaar inloggen om vervolgens alsnog te vertrekken van school. 

Bovendien hangt er een bevooroordeeld karakter aan een legitimatieplicht.  

 

 

 

 

Om een absentiesysteem te laten werken, is de toepassing en controle ervan erg belangrijk. Op verschillende 

scholen is dit allereerst de verantwoordelijkheid van de mentor of de loopbaanbegeleider, die bij frequente 

afwezigheid de hulp inschakelt van de GGD of leerplichtambtenaar. Wanneer deze personen slechts enkele 

dagen per week werken of niet openstaan voor deze taak, ontstaat de vraag wie de controle dan op zich neemt. 

  

 

 

6.4.2 Het belang van voorlichting6.4.2 Het belang van voorlichting6.4.2 Het belang van voorlichting6.4.2 Het belang van voorlichting    

Een ander middel dat genoemd wordt om zowel leerlingen, ouders al betrokkenen op scholen preventief te 

informeren over de loverboyproblematiek en daarmee de signaleringsfunctie te optimaliseren, is het bieden 

van voorlichting. Deze voorlichting moet verplicht zijn volgens de respondenten en klassikaal gegeven worden 

aan studenten, omdat er anders een kans bestaat dat je die leerlingen niet bereikt, die het juist zo hard nodig 

hebben. De voorlichting maakt de toehoorders volgens een groot aantal respondenten bewuster op bepaalde 

verschijningsvormen of signalen. 

 

 

 

 

‘ 
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‘En bij de loverboy voorlichting moet je goed uitkijken in welke vorm je het geeft, voor sommige meiden kan dat iets heel 

spannends hebben. Zo van dat klinkt wel goed, een beetje het criminele leven, het leven van de straat, spanning, 

sensatie, dus het is heel belangrijk hoe je het brengt en hoe je ermee omgaat.’ Schoolmaatschappelijk werker. 

 

‘Ik vind persoonlijk dat je vaker aan dit onderwerp een les zou moeten besteden. Het vervaagt snel bij jeugd, dan maak je 

afspraken of je geeft voorlichting maar drie maanden later is het al helemaal weggeëbd.’ Zorgcoördinator. 

‘Als je alleen loverboys pakt, is de mannelijke helft al niet bereid om daar naar te luisteren. Als je het breder pakt dan hoop je 

dat ze ook iets meekrijgen. Die jongens die in die groepen verkeren, moeten elkaar aanspreken op gedrag.’ Directielid. 

‘Ik weet niet of ze allemaal zo goed op de hoogte zijn van wat bijvoorbeeld Humanitas te bieden heeft en dat die gratis en 

voor niks een hele mooie voorlichting komen geven.’ Schoolmaatschappelijk werker. 

 

‘Nu moet ik al aan zoveel dingen denken, dus om een keuze en onderscheid te maken is het misschien niet eens zo gek als 

de organisaties zelf hun producten wat meer aan het licht brengen.’ Directielid. 

Experts bevestigen het gegeven dat voorlichting vaak leidt tot interesse, opmerkzaamheid en meer kennis over 

de problematiek. Een voorlichting kan misschien niet geheel voorkomen dat er slachtoffers vallen, maar het 

levert wel inzicht in (potentiële) slachtoffers door de verhalen die na een voorlichting naar boven komen. 

Doordat bij verschillende respondenten bekend is dat de voorlichting dus toch bepaalde zaken oproept of aan 

kan wakkeren, geven zij aan dat het belangrijk is dat leerlingen na afloop bij iemand terecht kunnen. Het kan 

daarom van groot belang zijn om voor een voorlichting aan leerlingen ook de docenten en ouders op de hoogte 

te stellen zodat zij voorbereid zijn op de thematiek, mochten daar vragen of opmerkingen over komen. Dit kan 

volgens de respondenten ook opgevangen worden door een externe partij die aanwezig is om na afloop verder 

te praten als leerlingen daar behoefte aan hebben. Ook Meulmeester et al. (2008) bewezen dat het voor een 

effectieve voorlichting van belang is dat docenten genoeg achtergrondkennis hebben om vragen van leerlingen 

te kunnen beantwoorden en bij daadwerkelijke problematiek gericht te kunnen verwijzen. Hiervoor blijkt een 

deskundigheidsbevordering zinvol en wenselijk, aldus de respondenten. 

Op een klein aantal scholen komt de voorlichting van Humanitas structureel terug in het schooljaar. De 

meeste respondenten geven echter aan dat het plannen van een dergelijke voorlichting ad hoc gebeurt, en 

afhankelijk is van de behoeften van de school en de actualiteit van de thematiek. Als - men denkt dat - de 

problematiek niet speelt op een school, kan dit een reden zijn om de voorlichting niet te implementeren. 

Enkele respondenten geven aan dat het voor scholen erg moeilijk is om keuzes te maken uit het brede aanbod 

van thema’s en onderwerpen die op school behandeld kunnen worden. Daarnaast worden redenen genoemd 

als andere prioriteiten, tijdsdruk of onbekendheid met de voorlichting.  

  

 

 

 

 

De respondenten beschreven enkele aandachtspunten in de voorlichting. Zo gaven meerdere respondenten 

aan dat de voorlichting in een vorm gegoten moet worden die aantrekkelijk en laagdrempelig genoeg is voor de 

toehoorders. De informatie moet tot de verbeelding en interesse van de doelgroep spreken en geen ver-van-

mijn-bed-show blijven. Ook TransAct (2006) benadrukt het belang van programma’s die aansluiten bij de 

leefwereld van de doelgroep. Wanneer verteld wordt uit (levens)ervaring en de voorlichting frequent herhaald 

wordt, lijkt de informatie volgens de respondenten beter te beklijven zoals ook bekend uit onderzoek van Flay 

(2009). Het is daarnaast afhankelijk van de voorlichter, of de betrokkenheid en interesse van de doelgroep 

gewekt en geprikkeld wordt. De voorlichting dient volgens enkelen niet spannend of sensatiebelust te zijn. 

 

 

 

 

 

 

Door een directielid wordt aangegeven dat er meer aandacht besteed moet worden aan de mannelijke 

toehoorders van de voorlichting. Doordat het nu een onderwerp betreft waarin zij vooral afgeschilderd worden 

als potentiële daders, mis je kansen om hen te bereiken en iets bij te brengen terwijl dit juist zo belangrijk is. 
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‘Vaak blijkt dat slachtoffers van loverboys toch voorgelicht zijn. Dus hoe effectief die voorlichting nu is, moet nog blijken. Je 

weet dus niet of het er toch meer zouden zijn als ze de voorlichting niet gehad hadden.’ Directielid. 

‘Er is beleid over allerhande items die komen bovendrijven omdat dan opvalt van daar zijn al zoveel studenten daar 

moeten we iets mee. Maar dat hebben we met de loverboyproblematiek niet gehad.’ Schoolmaatschappelijk werker. 

 

‘Nee het is niet te precair. Als ik naar onze ROC kijk dan zouden wij er geen enkel probleem mee hebben om daar beleid op 

te maken als dat nodig was. Dus ik denk dat wij het nog teveel als incident ervaren.’ Directielid. 

‘Ik vind het kortzichtig als ze er geen beleid op ontwikkelen. Maar dan moet je daar vervolgens wel mee blijven werken.’ 

Schoolmaatschappelijk werker. 

 

‘Ik zou heel graag zo’n loverboyprotocol of -beleid eens in willen zien. Dan kunnen we dat onder ons schoolveiligheidsplan 

hangen. Want wat zijn nu de stappen die je moet nemen, wat kan ik doen als ik zoiets signaleer, welke mensen kun je 

benaderen en welke instanties spelen daarbij een rol?’ Directielid. 

Een enkele respondent zag geen toegevoegde waarde in het organiseren van voorlichting over loverboys aan 

kinderen, ouders of docenten. Slechts één ander had een dubieus gevoel bij het geven van voorlichting. 

 

 

 

6.4.3 Het belang van een beleid of protocol6.4.3 Het belang van een beleid of protocol6.4.3 Het belang van een beleid of protocol6.4.3 Het belang van een beleid of protocol    

Op geen enkele school bestaat een concreet beleid of protocol voor de omgang met de loverboyproblematiek. 

Dit is opvallend, omdat uit onderzoek bekend is dat scholen met een uitgebreid en gespecificeerd 

veiligheidsbeleid, minder negatieve en uit de hand gelopen zaken ervaren (Fraine, 2007). 

Op sommige scholen heeft dit te maken met het feit dat het veiligheidsplan een groeiend document is, waarin 

men tot op heden nog niet toegekomen is aan het bijvoegen van een hoofdstuk over deze problematiek. 

Bovendien zien sommige betrokkenen op scholen de loverboyproblematiek meer als een probleem van het 

gezin of het meisje zelf, of als een taak van de hulpverlening, waardoor een beleid of protocol niet noodzakelijk 

wordt geacht. Doordat het aantal bekende slachtoffers op scholen nog erg klein is, wordt door enkele 

respondenten ook aangehaald dat er eenvoudigweg nog niet nagedacht is over het opstellen van een protocol 

of beleid omdat de urgentie van de problematiek niet hoog genoeg lijkt.  

 

 

 

 

 

Het resultaat van het niet hebben van een protocol of beleid, is dat trajecten die volgen na een bepaald signaal 

erg van elkaar verschillen. Soms pakt een adjunct-directeur het op, soms wordt het geval alleen gemeld bij  het 

‘Meldpunt Huiselijk Geweld en Jeugdprostitutie’, dan wordt er contact opgenomen met ouders of krijgt een 

schoolmaatschappelijk werker het kind toebedeeld.22 Hoewel dit niet altijd als storend ervaren wordt, achten de 

meeste respondenten een beleid of protocol zeer wenselijk. Ook experts geven aan dat een gestructureerde 

aanpak noodzakelijk is, omdat de diversiteit in aanpak en bestrijding momenteel soms leidt tot een 

ongewenste aanpak. Beleid in de vorm van een stappenplan of verwijsroute kan hierop anticiperen. Ook uit 

onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs (2008) blijkt dat de veiligheid op een school daadwerkelijk 

toeneemt als er aandacht is voor een uitgebreide en gedetailleerde invulling van het veiligheidsbeleid.  

 

Slechts een minderheid ziet niet direct de meerwaarde in van een beleid of protocol. Wel wordt aangegeven dat 

dit beleid of protocol alleen zinvol is, als de handelingen daar dan ook op aangepast worden en een 

daadwerkelijke toepassing volgt. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Bij dit meldpunt kunnen signalen en vermoedens omtrent huiselijk geweld of jeugdprostitutie 24 uur per dag gemeld en 
besproken worden.  
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‘Ja, wij hebben wel eens een ouderavond over loverboys maar die wordt slecht bezocht. Waarschijnlijk omdat wij toch wel 

een hoop allochtone ouders hebben en die hebben het daar niet over, dat is taboe.’ Vertrouwenspersoon. 

 

‘Met name de allochtonen, die komen echt alleen voor hun eigen kind en absoluut verder niks, en zelfs dan is het al 

moeilijk om ze binnen te krijgen. Maar algemene problematiek krijg je ouders niet binnen. Dat heeft ook weer met 

niveau, taal en cultuur te maken.’ Zorgcoördinator. 

‘Hij heeft problemen op school, dus zoek het maar uit school. Dat is jullie verantwoordelijkheid en jullie probleem, thuis is het 

de onze en doen wij er iets mee maar nu is hij voor jullie.’ Zorgcoördinator. 

6.4.4 Het belang van contacten met ouders6.4.4 Het belang van contacten met ouders6.4.4 Het belang van contacten met ouders6.4.4 Het belang van contacten met ouders  

In de aanpak en bestrijding van de loverboyproblematiek worden goede contacten met ouders van groot belang 

geacht door de respondenten. Het leggen van deze contacten verloopt echter - voornamelijk bij allochtone 

ouders - niet altijd eenvoudig. Sommige ouders zijn erg wantrouwend, ongelovig en achterdochtig, staan niet 

altijd open voor inmenging van de school of kennen de verantwoordelijkheid voor hun kind juist compleet aan 

de school toe, aldus de betrokkenen in dit onderzoek.  

 

 

 

De contacten met ouders worden door onderwijsdeskundigen dus heel divers ervaren, waardoor het niet altijd 

eenvoudig is om hen te betrekken bij bepaalde problematiek. Vice versa hebben Driessen en Haanstra (1996) 

aangetoond dat allochtone ouders het contact met de leerkracht of mentor van hun kind minder goed ervaren 

dan autochtone ouders. Ook ouderavonden worden slechts op een enkele school goed bezocht. Dit kan volgens 

de respondenten te maken hebben met de drukte en desinteresse van ouders, of het feit dat bepaalde 

problematiek een ver-van-mijn-bed-show lijkt, ouders denken de knowhow zelf in huis te hebben, of ze het 

gevoel hebben dat de thematiek niet op hen van toepassing is. Allochtone ouders bezoeken ouderavonden, 

rapportbesprekingen en voorlichtingsbijeenkomsten volgens de onderzoeksgroep minder frequent dan 

autochtone ouders. Dit gegeven is al eerder aangetoond door Driessen en Haanstra (1996). 

  

 

 

 

 

 

 

Vooral taal- en cultuurbarrières komen de contacten tussen het onderwijs en allochtone ouders niet ten goede 

volgens de respondenten. Onderzoek van Herweijer en Vogels (2004) bevestigt dat gebrekkige kennis van de 

Nederlandse taal vaak een extra barrière vormt voor participatie en communicatie tussen ouders en scholen. 

Waar de ene school ervaart dat het inschakelen van een tolk drempelverlagend werkt, heeft dit ergens anders 

geen effect op het aantal aanmeldingen voor een ouderavond. 

 

De vaak conformistische opvattingen van allochtone ouders - die ook beschreven worden door Driessen en 

Haanstra (1996) - zijn terug te zien in bovenstaande citaten. Vanuit hun culturele referentiekader leggen 

allochtone ouders namelijk, meer dan autochtone ouders, de verantwoordelijkheid voor hun kind bij de 

leerkrachten en behoren de taken in hun optiek óf voor rekening van de school óf voor het gezin. Het is dan ook 

niet gek dat ouders de communicatie tussen school en henzelf al snel als ongewenste bemoeienis ervaren, 

zoals ook aangegeven door Herweijer en Vogels (2004). 

 Slechts een enkele school beaamt bovenstaande knelpunten niet, ondanks dat ook daar allochtone 

leerlingen onderwijs volgen. Toch zijn het niet per definitie de allochtone ouders, die moeilijk bereikbaar zijn. Er 

wordt ook aangegeven dat wanneer leerlingen de leeftijd van 18 jaar gepasseerd zijn, er door ouders meer van 

henzelf verwacht wordt en sommige scholen het minder belangrijk vinden dat er frequent contact is met de 

ouders. Andere scholen blijven echter creatief in het verzinnen van methodes om ouders in de school te krijgen, 

die passen binnen de metafoor van ‘de ouder als contractant’ zoals beschreven door Bronneman-Helmers & 
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‘De rapporten moeten nu op school worden opgehaald door de ouders en aan elk rapport zit een tien minuten gesprek 

gekoppeld met de ouders en de docent. Dan heb je ze binnen school hè. Want als je tegen de leerling zegt “hier heb je het 

rapport” dan zie je de ouders heel het jaar niet. En nu heb je ze vier keer per jaar op school. Dus dan heb je al wat 

momenten dat je ze kunt spreken en dat is gewoon heel belangrijk.’ Zorgcoördinator. 

‘Wij kunnen wel zeggen “jouw dochter, dit of dat” maar als ouders die signalen niet zien dan zeggen ze ook van “ja die school 

heeft wat tegen die van mij”. De contacten moeten goed zijn om de communicatie open te houden.’ Directielid. 

‘Ik denk dat het heel erg goed is dat de hulpverlening in huis zit. Ook met name om de leerlingen duidelijk te maken van 

ik ga niet over school, dit is schooloverstijgend dus daarom ben ik er. Wat kun je nog meer doen als school dan zeggen: 

“we hebben de hulpverlening in huis, ga erheen en doe er iets mee”.’ Schoolmaatschappelijk werker. 

 

‘Er zijn nu externen bijgekomen waardoor het een veel dynamischer geheel geworden is. Het moet naar het vak, het moet 

geen service meer van het onderwijs blijven omdat het gaat over schooloverstijgende problematiek.’ Directielid. 

Taes (1999). Zo worden er soms afspraken gemaakt, waarin wederzijdse rechten (het ontvangen van het 

rapport) en plichten (het bijwonen van de ouderavond) aan bod komen. 

 

 

 

 

 

Het contact met ouders wordt door de respondenten wel belangrijk geacht, zoals ook de WRR (2003) aangeeft 

dat inspraak en betrokkenheid van ouders op scholen de nodige vruchten af kan werpen. De meeste 

respondenten hechten dan ook waarde aan korte lijnen, zodat er interactie en samenwerking mogelijk is dat 

leidt tot wederzijds begrip en respect.  

 

 

 

6.4.5 Het belang van zorgteams6.4.5 Het belang van zorgteams6.4.5 Het belang van zorgteams6.4.5 Het belang van zorgteams    

In Eindhoven werken de ROC’s en de scholen in het voortgezet onderwijs met zorgteams. De samenstelling van 

deze teams varieert nog erg per school, mede door de vrijheid die scholen hierin hebben. Sommige zorgteams 

bestaan uit docenten die extra taken toebedeeld gekregen hebben, terwijl anderen samengesteld zijn uit 

opgeleide professionals. Volgens de experts is het vooral belangrijk dat er een schoolmaatschappelijk werker 

en een vertrouwenspersoon in het zorgteam zit. Aan het hoofd van een zorgteam staat een zorgcoördinator. Het 

doel van deze teams is om de externe hulpverlening binnenshuis te halen en op deze wijze effectiever en 

efficiënter in te kunnen spelen op bepaalde problematiek of vraagstukken, waaronder ook de 

loverboyproblematiek. Vanwege de korte lijnen die de meeste zorgteams hebben met het sociale netwerk van 

hulpverleningsinstellingen en -instanties, belanden leerlingen bovendien sneller op de juiste plek en worden zij 

beter doorverwezen volgens de respondenten en experts. De sociale ‘zorgkaart’ van Eindhoven is in de meeste 

teams goed bekend, waardoor het verlenen van zorg eerder uit handen genomen wordt van het onderwijs en de 

aanpak daadkrachtiger is.  

 

 

 

 

 

 

De zorgteams lijken ook een belangrijke rol te spelen in de aanpak van, of omgang met potentiële slachtoffers. 

Wanneer een mentor of loopbaanbegeleider opmerkelijke gedragingen of uitingen signaleert, of een leerling 

als zeer kwetsbaar inschat, wordt dit in de meeste gevallen gemeld bij het zorgteam. Het zorgteam besluit 

vervolgens om een bepaalde training, workshop of gesprekkencyclus aan te bieden of een melding te maken 

bij het ‘Meldpunt Huiselijk Geweld en Jeugdprostitutie’ dat mede opgericht is voor (potentiële) slachtoffers van 

de loverboyproblematiek. De respondenten ervaren de korte lijn met de coördinator van dit meldpunt en de 

daadkrachtige en volhardende aanpak en afhandeling als erg prettig. Toch blijkt dat nog niet iedereen op de 

hoogte is van - de functie en de bezigheden van - dit meldpunt en lijkt er een drempel om een melding te 

verrichten. Betrokkenen op scholen zijn soms angstig om serieus te reageren op bepaalde signalen en 

vervolgens te ontdekken dat het ‘loos alarm’ was.  
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‘Wat ga je trouwens met de resultaten doen en hoe verwerk je het? Dat maakt het voor mij makkelijker om meer vrijuit te 

praten zeg maar. We zijn toch wel bezig met ons imago en publiciteit maakt en breekt de school.’ Directielid. 

‘Er zijn scholen die daar heel erg open in zijn en dat ook erkennen. Maar er zijn ook scholen die zijn erbij gebaat om zoveel 

mogelijk leerlingen binnen te halen dus die willen niet teveel die problematiek naar buiten brengen.’ Expert. 

‘Sommigen hebben ook zoiets van “ik durf niet bij Dynamo naar binnen, daar zijn teveel buitenlanders en dan kom ik ze 

dadelijk weer tegen” dat hoor je ook wel eens, dat de daders daar juist weer rondhangen.’ Schoolmaatschappelijk werker. 

 

‘Ze hebben die cursus ‘Girlz Only’, en ik weet dat die agressieve club jongens die in Eindhoven actief is, ook hun banden 

hebben met jongens die bij Dynamo rondhangen. Dat is de kat op het spek binden, om meiden die al kwetsbaar zijn ook 

nog naar Dynamo toe te sturen. Dat zou ik liever op wijkniveau of op school aanbieden.’ Schoolmaatschappelijk werker. 

‘Ze zagen daar de meerwaarde niet zo goed van, die mensen waren gewend om heel veel zelf te doen, om zelf op te 

lossen. Die hadden hun eigen netwerk inmiddels wel gecreëerd dus die hadden geen behoefte aan iemand van buitenaf. 

Een pottenkijker hè, dan duurt het best wel lang voordat je daar je positie een beetje hebt, je ingenesteld hebt en 

duidelijk gemaakt wat de meerwaarde is en wat ik dan kan bieden.’ Schoolmaatschappelijk werker. 

 

‘Op onze komst is niet onverdeeld gereageerd. Het is meer dat diegene nog wel zichzelf heeft moeten bewijzen en een 

plek heeft moeten veroveren op de school.’ Schoolmaatschappelijk werker. 

Door verschillende respondenten wordt aangegeven dat er als aanvulling op de werkzaamheden van het 

meldpunt, meer gerichte trainingen, lespakketten of workshops aangeboden mogen worden voor potentiële 

slachtoffers of voor leerlingen die in een bepaalde risicodoelgroep vallen. Sommige scholen hebben al een 

breed aanbod van sociale vaardigheidslessen, faalangsttrainingen of zelfverdediging in hun programma, terwijl 

andere scholen daar minder tijd voor vrij maken, nog zoekende zijn of niet de middelen en capaciteiten hebben 

om hiermee aan de slag te gaan. Potentiële slachtoffers worden ook wel eens doorverwezen naar ‘Girlz Only’. 

Toch lijkt de locatie van deze training niet optimaal.  

 

 

 

 

 

 

Doordat het werken met zorgteams voor sommige scholen een nieuw verschijnsel is, stellen verschillende 

respondenten de vraag wat nu een goede en gedegen structuur is voor zo’n zorgteam en hoe deze er idealiter 

uit moet zien. Ondanks de veelal positieve ervaringen en opvattingen over de zorgteams, blijkt het een 

ingewikkeld proces om externen, intern te hebben. Zo zijn in Eindhoven inmiddels ook op alle scholen 

schoolmaatschappelijk werkers aanwezig, die meestal ook onderdeel uitmaken van het zorgteam. Voor hen is 

het soms moeilijk een daadwerkelijke schakel te worden in scholen, omdat er niet altijd genoeg tijd is om 

vertrouwen te creëren. Zij achten het van belang om niet alleen afspraken met studenten te hebben, maar juist 

ook met betrokkenen op school, zodat mensen hen weten, willen en kunnen vinden indien nodig. Experts 

bevestigen dit gegeven en benoemen dat de brug naar de hulpverlening makkelijker gelegd moet kunnen 

worden, door de komst van deze schoolmaatschappelijk werkers. Enkele schoolmaatschappelijk werkers geven 

aan dat scholen niet onverdeeld op hun komst gereageerd hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

6.4.6 Het belang van het imago van de school6.4.6 Het belang van het imago van de school6.4.6 Het belang van het imago van de school6.4.6 Het belang van het imago van de school    

Het imago van de school blijkt ook in de omgang met, en aanpak van de loverboyproblematiek een belangrijke 

rol te spelen. Dat werd al snel duidelijk tijdens de interviews zoals blijkt uit onderstaand citaat. 

 

 

 

Ook experts merken dat het imago van scholen een belangrijke rol speelt in de omgang met de problematiek.  

 

 

 

In Eindhoven blijkt de concurrentie in het onderwijs erg hoog te zijn. Het is dan ook niet gek dat veel aandacht 

uitgaat naar de profilering van een school en het bijhorende imago en dat dit zijn weerslag heeft op de aanpak 
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‘Nee, nee dat hebben wij niet, wij zijn HAVO/ VWO. Oh nee ouders absoluut, dat zit alleen daar, daar op die VMBO scholen. 

Eindhoven loopt terug met leerlingen, heel hard, 12% geloof ik en alle scholen knijpen ‘m. Allemaal, want ze moeten 

mensen ontslaan, ze worden kleiner. Dat is echt. Het imago is daardoor zo belangrijk.’ Vertrouwenspersoon. 

 

‘En de school is zeker bang om daarmee in het nieuws te komen, zeker weten, 100%. En als scholen zeggen dat dat niet 

zo is, geloof ik daar geen bal van!’ Vertrouwenspersoon. 

‘Dat is wel zo, de politie neemt het altijd serieus. Dat vind ik goed. En dan heb ik het nog niet meegemaakt dat ik 

afgescheept word of dat mensen niet actief willen worden.’ Schoolmaatschappelijk werker. 

‘De politie is gewoon iedere week in school, en hij loopt hier ook gewoon in zijn pak rond en dat weet iedereen. Hij spreekt 

ook wel eens leerlingen aan en dat zorgt voor een hele fijne relatie en uitgangspositie.’ Vertrouwenspersoon. 

 

‘Of het nu hier gebeurt of bij de buurman, je moet wel laten weten dat je daarop alert bent en dat je daar iets mee doet. 

Dat moet je gewoon laten weten. En ik zal niet zeggen dat alles in de krant hoeft te komen maar je mag best wel bekend 

laten worden van hé wij schakelen de politie in en we weten elkaar te vinden.’ Zorgcoördinator.   

‘Ik vind dat de scholen veel te weinig signalen afgeven. Als ik kijk hoeveel kinderen er op scholen zitten en wat er allemaal 

gebeurt, dan vind ik dat wij van scholen veel te weinig signalen krijgen. En dan moet ik zeggen dat er vanuit de politie veel 

meer contact met de scholen wordt gezocht als andersom. Het is bijna eenrichtingsverkeer.’ Expert. 

en bestrijding van de loverboyproblematiek. Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs (2009a) bleek al 

dat sommige scholen zich nadrukkelijk niet profileren of uitlaten over de loverboyproblematiek, omdat dit 

schade kan toebrengen aan het imago van de school en daarmee leerlingen of ouders afschrikt. Dit gegeven 

wordt bevestigd door een groot aantal respondenten. 

 

 

 

 

 

 

 

6.5 Contacten en samenwerking met belangrijke actoren 

    

6.5.1 Contacten en samenwerking met politie6.5.1 Contacten en samenwerking met politie6.5.1 Contacten en samenwerking met politie6.5.1 Contacten en samenwerking met politie    

De meeste respondenten zijn erg lovend over hun contacten met de politie - in de meeste gevallen de wijkagent  

of buurtbrigadier - en hebben het gevoel dat er daadwerkelijk actie ondernomen wordt op hun meldingen, 

vragen of problemen. Zelfs wanneer het aan bewijslast ontbreekt, probeert de politie creatief te zijn in het 

bedenken van oplossingen of het toepassen van de stapelmethode, zodat ze iemand toch kunnen 

waarschuwen, aanhouden of uiteindelijk zelfs oppakken.  

 

 

 

Hoewel betrokkenen in het onderzoek de contacten en samenwerking met politie uitermate goed ervaren en 

beoordelen, geven experts aan dat scholen in het algemeen nauwelijks contact zoeken met de politie en veel te 

weinig meldingen afgeven. Hierin schuilt een opvallende contradictie die moeilijk verklaarbaar is.  

 

 

 

 

De daadwerkelijke invulling van de contacten met agenten verschilt enorm per school. Dit wordt bevestigd in de 

expertmeeting. Sommige scholen benaderen agenten alleen bij bepaalde problemen en wanneer er 

daadwerkelijk iets speelt waarvoor politie nodig is, zoals diefstal of vechtpartijen. De politie mag soms alleen in 

burgerkleding de school in of op het moment dat leerlingen al naar huis zijn. Ook mag niet overal de politieauto 

voor de deur staan in verband met het imago van de school. Weer andere scholen vragen de politie overdag in 

uniform binnen en staan continu open voor gesprekken of vragen waardoor een vertrouwensband gecreëerd 

wordt. Deze open benadering lijkt zijn vruchten af te werpen en te leiden tot een effectief contact en een 

daadwerkelijke samenwerking waar beide partijen van profiteren. 

 

 

 

 

 

 



 
48484848    

‘De coördinatie van de verschillende toestanden vind ik zeer storend. Dat er een kind is wat hulp moet hebben, 

waarvan je weet als we nu ingrijpen dan wordt het misschien nog wat, dan kun je hem nog weghouden van al die 

criminaliteit, en dat het dan toch veel te lang duurt. Dat er geen plaats is om dat kind goed te behandelen.’ Directielid. 

 

‘Dan denk je wel eens van jongens, al die hapsnap projecten en een project hier en een project daar en het werkt niet 

samen, al die eilandjes dan denk ik van ze zijn zo langs elkaar heen bezig. Als iedereen eens een keer iets afstemt 

dan zouden we misschien nog eens ergens komen.’ Schoolmaatschappelijk werker. 
 

‘Zowel bij MEE als bij Bureau Jeugdzorg heb je wachtlijsten, terwijl ik denk hup gas erop, doe het eens wat vlotter! 

Alles gaat over heel veel schijven en die wachtlijsten zijn echt een probleem.’ Zorgcoördinator. 

‘Het is niet erg dat mevrouw X een natte luier heeft, als maar op papier staat dat mevrouw X een natte luier heeft. Vol 

bureaucratie, maar niet daadkrachtig. En niet dat ze daar altijd zelf iets aan kunnen doen, het heeft ook met de organisatie 

te maken en eisen waaraan ze moeten voldoen. Maar wij als school hebben daar last van.’ Vertrouwenspersoon. 

‘Ik denk dat scholen, net als de hele maatschappij, klagen over de hulpverlening en daarin hebben ze ook gelijk: ja!’ Expert. 

 

‘Er zit natuurlijk veel regelgeving achter die organisaties, waar ze zelf niet onderuit komen maar waar de school niet altijd 

evenveel boodschap aan heeft. Er zijn inderdaad misschien te weinig veranderingen op de korte termijn en bovendien mag, 

vanwege de vertrouwensrelatie, niet alles zomaar doorgespeeld worden aan scholen.’ Expert. 

‘Het is vooral van belang om elkaar te kennen, een gezicht erbij hebben. We merken wel dat scholen waar we nooit 

geweest zijn, daar krijgen we ook geen informatie van. We hebben nu een ROC waar we drie jaar al geweest zijn en die 

mensen signaleren echt en raken steeds meer betrokken.’ Expert. 
 

‘Bij scholen geldt hetzelfde als bij mensen; zodra ze je hebben gezien wordt het melden laagdrempeliger, dus het zou 

misschien wel iets zijn om ieder schooljaar aan te sluiten bij een overleg, om kort verhaal te doen.’ Expert. 

6.5.2. Contacten en samenwerking met hulp6.5.2. Contacten en samenwerking met hulp6.5.2. Contacten en samenwerking met hulp6.5.2. Contacten en samenwerking met hulpverleningsinstellingenverleningsinstellingenverleningsinstellingenverleningsinstellingen    

De contacten met zorg- en hulpverleningsinstellingen in Eindhoven worden over het algemeen goed ervaren.  

Niet alle respondenten hebben echter even goed zicht op de samenwerking met deze externe hulpverlening, 

doordat die contacten vaak via het zorgteam lopen. Toch schetsen verschillende respondenten enkele 

knelpunten die over het algemeen al vaker blijken uit onderzoek van OCW (2004) en Van Veen en Clarijs 

(2000). Zo lijkt er te weinig coördinatie en afstemming plaats te vinden tussen betrokken partijen waardoor 

een ongestructureerd geheel ontstaat, duurt het te lang voordat daadwerkelijke hulp of zorg geboden wordt en 

zijn wachtlijsten een heus probleem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volgens enkele respondenten ligt dit geheel aan knelpunten en problemen ten grondslag aan bureaucratische 

regels en hiërarchie die in toenemende mate lijken te horen bij processen als decentralisatie, verzakelijking en 

het afleggen van verantwoording over het eigen handelen.  

 

 

 

 

Hoewel een aantal respondenten aangeeft dat deze problemen niet zomaar op te lossen of weg te nemen zijn, 

zou volgens hen wel de openheid en toegankelijkheid verbeterd kunnen worden. Bovendien moeten instanties 

meer open staan voor de informatie die scholen hebben over hun leerlingen en kunnen ze andersom meer 

terugkoppelen richting het onderwijs zodat uit deze interactie een betere samenwerking ontstaat dan tot op 

heden het geval is. Experts geven de respondenten geen ongelijk in de knelpunten die zij aandragen.   

 

 

 

 

 

Ten slotte lijkt de samenwerking en het contact tussen betrokkenen op scholen en de hulpverlening 

daadwerkelijk te verbeteren, wanneer personen elkaar gezien hebben of kennen.  
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‘Het signaleren, dan komen we toch bij die mentoren en loopbaanbegeleiders uit, dat is zo cruciaal. Je kunt inderdaad een 

pasje hebben of bewaking maar als dat niet verder gaat als de voordeur dan houdt het op en dan denk ik dan kun je wel 

signaleren in school. Als je merkt dat een kind er twee weken niet is: doe iets!’ Schoolmaatschappelijk werker. 

‘Het is belangrijk om goede voorlichting aan te blijven bieden, structureel. En dat kan heel makkelijk gerealiseerd worden 

want dat is er en daar hoeven ze verder niks voor te doen behalve tijd voor vrij te maken. En de mensen die daar 

verantwoordelijk voor zijn, moeten voorgelicht worden zodat zij ook leren hoe ze kunnen signaleren en wat de signalen nu 

eigenlijk zijn.’ Schoolmaatschappelijk werker.   

‘Ik denk dat Eindhoven ook wel een voorbeeld functie kan zijn voor andere gemeenten. Er wordt hier veel aandacht aan 

besteed, de problematiek wordt zeer serieus genomen en de aanpak is soms bijna heldhaftig, zeker!’ Vertrouwenspersoon. 

6.6 Succesfactoren in de aanpak en bestrijding van de loverboyproblematiek 

 

Op de vraag hoe scholen nu bij kunnen dragen aan een optimale aanpak of bestrijding van de 

loverboyproblematiek, komen verschillende reacties naar voren. De meerderheid draagt uit dat de functie van 

mentoren en loopbaanbegeleiders cruciaal is in het tijdig signaleren en doorverwijzen van de problematiek.  

 

 

 

 

Om signalen daadwerkelijk op te kunnen pikken, dienen mentoren en loopbaanbegeleiders hierin wel getraind 

of hierover voorgelicht te worden. Ook ouders kunnen hieraan bijdragen en een actieve rol innemen en moeten 

dus betrokken worden, evenals de leerlingen zelf. Het blijven organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, 

zodat kennis actueel blijft en herhaald wordt, is hiervoor uitermate belangrijk volgens de respondenten. 

 

 

 

 

 

De meeste betrokkenen in dit onderzoek lijken een nauwe sociale controle ontzettend wezenlijk te vinden, 

omdat dit de mogelijkheid tot het signaleren van een breed scala aan problemen verbetert. Onderzoek van 

Bovenkerk et al. (2006) toonde eerder al aan dat de kleinschaligheid van een school en de grote mate van 

sociale controle die daar vaak heerst, beschouwd wordt als een vrijwaarding van loverboys. Deze sociale 

controle zit volgens de respondenten over het algemeen in het vormgeven van een sfeer en cultuur waarin 

leerlingen zich gezien en gecontroleerd voelen en serieus genomen worden. Wanneer je onderwijssituaties 

creëert waarin mensen elkaar kennen, ontstaan eenvoudiger goede contacten en vertrouwensbanden tussen 

leerlingen en onderwijsdeskundigen. Leerlingen weten dan eerder de weg richting belangrijke actoren indien 

zich problemen voordoen. Bovendien worden mogelijke vreemde vogels sneller opgemerkt en aangesproken. 

Sommigen benadrukken hierbij nog dat de kleinschaligheid van een school bijdraagt aan een vergrote sociale 

controle en aan een persoonlijke en betrokken cultuur. Meer individuele aandacht zorgt ervoor dat leerlingen je 

eerder vertrouwen en je daardoor ook sneller benaderen met vragen of problemen. Er lijkt een 

verwachtingspatroon te bestaan dat grootschaligheid en heterogeniteit tot meer problemen op school leidt en 

de sfeer, het welbevinden of de veiligheid van leerlingen negatief beïnvloedt. In empirisch onderzoek is een 

dergelijk effect volgens Bronneman-Helmers et al. (2002) nog niet aangetoond.   

 Verder geeft een enkeling aan dat scholen verantwoording moeten dragen voor het zoveel mogelijk 

beperken van drop-outs, zodat leerlingen gecontroleerd blijven in het onderwijs en niet buiten de groep vallen 

waardoor ze hun aandacht ergens anders zoeken. Om dit te kunnen realiseren wordt het gebruik van een 

waterdicht absentiesysteem regelmatig benadrukt, evenals het organiseren van bewaking. 

 Wanneer er toch slachtoffers vallen, geven bijna alle respondenten aan dat de gemeente Eindhoven 

door de goede contacten met politie en zorginstanties en vanwege de daadkrachtige en effectieve aanpak van 

het ‘Meldpunt Huiselijk Geweld en Jeugdprostitutie’ als voorbeeld kan fungeren voor andere gemeenten. 
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‘Wat wel heel lastig is, is of dat je iets wel of niet op naam doorgeeft. Maar dat is vooral ethisch. Want je kunt tegen een 

leerlinge zeggen dat je haar anoniem houdt, maar om de hulpverlening te optimaliseren geef je uiteindelijk misschien 

toch haar gegevens door. Dat is lastig. Men is bang de foute beslissen te nemen.’ Directielid. 

 

‘Want wat doe ik nu als een meisje mij wel in vertrouwen neemt maar vervolgens aan mij vraagt om er niks mee te 

doen. En ik vind dat er eigenlijk wel een signaal afgegeven moet worden? Waarmee breng je haar dan het meeste in 

gevaar, met wel iets doen of met niks doen?’ Schoolmaatschappelijk werker. 

‘Dat maakt dat loverboys moeilijk buiten te houden zijn van scholen, eenvoudigweg omdat je het vaak niet eens weet en niet 

op grond van een vaag vermoeden, voorgevoel of vooroordeel mensen mag weigeren.’ Directielid. 

‘Je merkt gewoon dat je als slachtoffer in Eindhoven nogal wat voordelen hebt ten opzichte van een slachtoffer in een 

andere gemeente.’ Expert. 

 

‘En wij merken ook dat sinds die keten goed staat, dat de signalen ook veel en veel meer geworden zijn.’ Expert. 

De experts beoordelen zelf dat het volgen, controleren en aanspreken van (potentiële) loverboys erg effectief is 

in de gemeente Eindhoven. Bovendien blijkt het opstellen van een goed werkende keten met een structureel 

casusoverleg en competente, betrokken en daadkrachtige actoren van wezenlijk belang. Deze groep hoeft niet 

groot te zijn volgens de experts, als de juiste mensen maar betrokken worden. Door goede contacten en 

afspraken wordt kennis gedeeld en zijn de lijnen kort, wat de doorverwijzing en aanpak ten goede komt. 

 

 

 

 

 

6.7 Aandachtspunten in de aanpak en bestrijding van de loverboyproblematiek  

        

Voordat scholen toekomen aan de aanpak van de loverboyproblematiek, dienen eerst signalen naar boven te 

komen en cijfers bekend te zijn over de omvang van deze problematiek. Het inzichtelijk maken van het aantal 

(potentiële) slachtoffers op scholen verdient volgens de respondenten de nodige aandacht, doordat hierover 

momenteel een verontrustende onwetendheid bestaat.  

 

In de aanpak of bestrijding van de loverboyproblematiek lopen sommige respondenten aan tegen problemen 

omtrent de leeftijdsgrens. Wanneer iemand 18 jaar of ouder is, is het wettelijk verplicht om toestemming te 

vragen voordat iets gemeld kan worden of voordat daadwerkelijk actie ondernomen mag worden, met 

uitzondering van levensbedreigende toestanden. Wanneer deze leeftijdsgrens bereikt is en een leerling of diens 

ouders niet willen dat er actie ondernomen wordt, kan dat voor betrokkenen erg frustrerend en discutabel zijn. 

Ook vinden mentoren en loopbaanbegeleiders het moeilijk hoe om te gaan met het vertrouwen van leerlingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De keerzijde hiervan is, dat directieleden soms juist heel graag actie willen ondernemen, maar dit door de wet 

op privacy of vanwege de leerplicht, niet zomaar mogelijk is.  

 

 

 

De knelpunten die ervaren worden hebben veelal ook een financiële aard of achtergrond. Sommige scholen 

hebben behoefte aan een jongerenwerker of zouden graag meer projecten organiseren en inzetten omtrent 

bepaalde problematiek, maar hebben daar de middelen niet voor. Daarnaast is gebrek aan tijd een belangrijk 

aandachtspunt in het onderwijs. Door enkele respondenten wordt ook benoemd dat er veel schort aan de 

opvoeding van ouders in de hedendaagse maatschappij, waardoor leerlingen vaak grensoverschrijdend en 

risicovol gedrag vertonen.  
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‘Ja het is heel ongrijpbaar. En heel moeilijk. Want de problematiek verandert ook, de aanpak is gewoon iedere keer 

anders. Daar hebben we als school nog lang niet altijd voldoende middelen in, ik weet ook niet hoe we dat op zouden 

moeten lossen en wat er van ons als school zijnde wordt verwacht, hoe ver we moeten gaan.’ Vertrouwenspersoon. 

 

‘Poe…ja het is gewoon, wat moet je doen, welke stappen moet je ondernemen? Ja dat Meldpunt heb je. Maar wat moet je 

doen, als er nog meer mogelijkheden zijn dan hoor ik die graag.’ Directielid. 

    
 

De discussie tussen opvoeden of onderwijzen in het Nederlandse onderwijs zorgt in de omgang met de 

loverboyproblematiek voor grote onzekerheid.  

 

 

 

 

 

 

 
 
6.8 Conclusie        

 
In dit hoofdstuk is de rol en verantwoordelijkheid van het onderwijs in de loverboyproblematiek aan bod 

gekomen. Hoewel er onwetendheid heerst over de daadwerkelijke omvang, kwamen loverboypraktijken op 

bijna alle scholen voor of speelde dit in het verleden. De verantwoordelijkheid en rol van het onderwijs gaat 

volgens de respondenten niet verder dan het signaleren en doorverwijzen van de problematiek. Deze functie 

dient voornamelijk door mentoren en loopbaanbegeleiders verricht te worden, hoewel er getwijfeld wordt aan 

hun mogelijkheden en capaciteiten daartoe. Scholen verschillen erg in hun aanpak, maar samenvattend 

gesteld, lijken middelen als een absentiesysteem, voorlichting, een gestructureerd beleid of protocol, goed 

contact met de ouders en het werken met zorgteams belangrijke handvatten te bieden voor de bestrijding van 

de problematiek. Scholen besteden nog nauwelijks preventief aandacht aan de problematiek, zoals wenselijk 

geacht wordt door experts. Een verklaring hiervoor kan gezocht worden in gebrek aan tijd, capaciteit en 

middelen. Bovendien staat het belang van een goed imago soms in de weg bij een gedegen en preventieve 

aanpak van de problematiek. Toch wordt door bijna alle betrokkenen in dit onderzoek erkend, dat investeren in 

een efficiënte en effectieve aanpak en bestrijding van de loverboyproblematiek in het Nederlandse onderwijs 

zeer wenselijk is. 
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Conclusie Conclusie Conclusie Conclusie     

 

In dit onderzoek is gepoogd een beeld te schetsen van de (gewenste) rol van het voortgezet onderwijs en 

middelbaar beroepsonderwijs in de loverboyproblematiek. Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste conclusies 

die op basis van voorafgaande hoofdstukken geformuleerd kunnen worden. Hieruit volgen enkele 

aanbevelingen die in dit hoofdstuk direct aan deze conclusies gekoppeld worden.23 De afsluiting van dit 

hoofdstuk betreft een korte reflectie op het verrichte onderzoek. 

 

7.1 Conclusies en aanbevelingen 

 

De loverboyproblematiek heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een urgent verschijnsel, waarvan het 

aantal slachtoffers nog immer toeneemt (CoMensha, 2009). Het is belangrijk de problematiek preventief aan 

te pakken, doordat bewijsvoering erg moeilijk is en het verlatingsproces of de aangiftebereidheid van 

slachtoffers een struikelblok blijkt. Parallel aan dit gegeven, is in de Nederlandse maatschappij een toenemend 

streven naar veiligheid waarneembaar. Burgers verlangen enerzijds de waarborging van hun veiligheid en 

anderzijds wensen zij condities van maximale individuele ontplooiing en vrijheid. Steeds meer partijen steken 

dan ook energie in het voorkomen van crimineel of risicovol gedrag, aldus Boutellier (2002). Ook scholen 

krijgen extra functies toebedeeld, zoals de beslechting van conflicten en het vroegtijdig signaleren van 

bepaalde problematiek. Het onderwijs raakt dus steeds meer betrokken bij de persoonlijke vorming, de 

veiligheid en het welzijn van leerlingen. Het is dan ook niet vreemd dat diverse onderzoeken aangeven dat 

scholen, binnen deze toenemende maatschappelijke opdracht, een belangrijke locatie vormen om de 

loverboyproblematiek te bestrijden. Het is echter onbekend hoe onderwijsdeskundigen zelf tegen deze 

problematiek en hun rol daarin aankijken en invulling geven aan beleid voor de preventie van, omgang met of 

aanpak van loverboypraktijken. In dit onderzoek is daarom, door semi-gestructureerde interviews met 

betrokkenen in het onderwijs en een expertmeeting met professionals uit het veld, aandacht besteed aan de 

(wenselijke) rol en verantwoordelijkheid van het onderwijs in de - bestrijding van de - loverboyproblematiek.  

 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de verantwoordelijkheid van het onderwijs de afgelopen tijd inderdaad op 

velerlei gebieden toegenomen is. Het lijkt vanzelfsprekend dat scholen zich bezig houden met sociale issues en 

risico’s. Volgens de respondenten kunnen scholen hun didactische taak niet verrichten, zonder aandacht te 

besteden aan pedagogische aspecten. Het opvoeden van jongeren wordt dus steeds meer een gezamenlijke 

taak van het onderwijs en het gezin. Dit is opmerkelijk gezien de maatschappelijke tendens van 

individualisering, waarin een onafhankelijke levensstijl, maximale individuele ontplooiing, autonomie en 

keuzevrijheid van belang is. Naar verwachting willen ouders binnen dit klimaat zelfstandig een unieke invulling 

geven aan de opvoeding van hun kinderen, terwijl momenteel juist een institutie als het onderwijs meer 

verantwoording krijgt voor het collectieve belang en de veiligheid in de samenleving. 
 Tijdsgebrek - dat leidt tot een verhoogde werkdruk en -belasting - wordt als knelpunt aangegeven 

binnen deze taakuitbreiding van het onderwijs. Een belangrijke tweestrijd is waarneembaar, doordat de 

respondenten graag bij willen dragen aan de toenemende verantwoordelijkheid van het onderwijs, maar dit 

niet altijd kunnen vanwege praktische belemmeringen (capaciteit, middelen, tijd et cetera). Bovendien geven 

onderwijsdeskundigen veelal naar eigen inzicht, invulling aan de secundaire taken van hun vak. Hierdoor 

                                                 
23 De aanbevelingen staan schematisch weergegeven in bijlage vijf. 
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ontstaat een gediversifieerd geheel. Meer eenduidigheid in taken zorgt voor een gezamenlijke visie over de rol 

en verantwoordelijkheid van het onderwijs (in de loverboyproblematiek) en kan eraan bijdragen dat 

betrokkenen elkaar aanspreken op verplichtingen, verantwoordelijkheden en grenzen. Op basis van deze 

resultaten wordt het zinvol geacht een expliciete functieomschrijving toe te kennen aan de professie van 

onderwijsdeskundigen, met aandacht voor de pedagogisch begeleiding van leerlingen.  

 

Respondenten kunnen moeilijk een inschatting maken van de aard en omvang van de loverboyproblematiek op 

hun school. Wanneer er geen sprake is (geweest) van loverboypraktijken, blijft het onduidelijk of de 

problematiek daadwerkelijk niet speelt op een school, of dat betrokkenen het niet signaleren en benoemen. 

Ook onderzoek van Staring (2007) gaf aan dat het precieze aantal slachtoffers moeilijk in te schatten is. Er 

wordt dan ook geadviseerd aandacht te besteden aan deze onbekendheid en onwetendheid over de omvang 

van de problematiek. Wanneer aantallen slachtoffers nauwkeuriger bekend zijn, wordt wellicht meer prioriteit 

geschonken aan de loverboyproblematiek en neemt de aandacht voor de bestrijding of aanpak ervan toe.  

 In dit onderzoek komt de bekendste verschijningsvorm van de loverboyproblematiek overeen met het 

beeld dat is ontstaan uit onderzoek van Bovenkerk et al. (2006). Het betreft jongens, die zich ophouden 

rondom school en contacten proberen te leggen met meiden. Daarnaast is ook het internet volgens de 

respondenten een belangrijke nieuwe ronsellocatie die aandacht behoeft. Aangezien de toenemende gevaren 

van het toegankelijke, wijdverbreide internet breed gevoeld worden, luidt een advies om onderzoek te 

verrichten naar de gevolgen en risico’s van dit medium voor de loverboyproblematiek, zodat daar op 

geanticipeerd kan worden door professionals. Scholen maken zelf ook gebruik van vernieuwde technologieën, 

die behoedzaam ingezet en toegepast moeten worden. Door de digitalisering en openbaarheid van roosters en 

resultaten van leerlingen, weet een loverboy namelijk precies op welke tijd hij bij school moet zijn, of hoe hij 

kan inspelen op de ‘zwakke kanten’ van zijn slachtoffer.  

 

Een andere conclusie uit dit onderzoek is, dat een juiste en kritische toepassing van het begrip loverboy van 

belang wordt geacht. Pas wanneer er aspecten aanwezig zijn van een (geveinsde) liefdesrelatie, kan gesproken 

worden van loverboypraktijken of -problematiek. Op basis van deze tactiek onderscheidt de loverboy zich 

namelijk van de alom bekende pooier en is er in Nederland een aparte begripsaanduiding voor ontstaan. Deze 

begripstoepassing dient dus meer gestuurd en gecorrigeerd te worden door professionals, zodat (potentiële) 

slachtoffers niet onopgemerkt blijven en er geen verwarring of onbegrip ontstaat omtrent loverboypraktijken. 

Een te algemeen of onjuist beeld over de problematiek, kan de aanpak negatief beïnvloeden. 

 

Uit de resultaten blijkt dat de verantwoordelijkheid en rol van het onderwijs zich met name beperkt tot het 

signaleren van problemen en doorverwijzen naar de hulpverlening. Hoewel verschillende actoren op een school 

bijdragen aan de signalering en doorverwijzing van de loverboyproblematiek, spelen mentoren en 

loopbaanbegeleiders hierin een belangrijke rol. Uit onderzoek van Skarbek et al. (2009) bleek al dat mentoren 

dicht bij de leerlingen staan en een dergelijke functie daardoor vaak met elan invullen. Bij de respondenten 

bestaat echter grote twijfel over de mogelijkheden en capaciteiten van onderwijsdeskundigen, om een 

adequate invulling te geven aan de signalerings- en doorverwijsfunctie. Zij geven aan dat het signaleren van 

(potentiële) slachtoffers allesbehalve eenvoudig is. Het is dan ook opvallend dat mentoren en 

loopbaanbegeleiders, ondanks deze taakuitbreiding, weinig ondersteuning en handvatten aangereikt krijgen ter 

bevordering van hun deskundigheid in deze rol. Volgens professionals dient er meer geïnvesteerd te worden in 

trainingen, workshops of voorlichtingen die hen daartoe stimuleren en competent maken. Het advies is om ook 
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overige actoren (zoals conciërges, receptionisten of bewaking) hierbij te betrekken en hen te informeren over 

de problematiek. Het huidige gebrek aan inzicht en kennis houdt het bestaan van vooroordelen in stand. Zo 

gaat een groot aantal respondenten er nog steeds vanuit dat (potentiële) slachtoffers veelal een lage opleiding 

volgen, terwijl zich in de praktijk steeds meer slachtoffers voordoen op de HAVO of het VWO. Gebrek aan juiste 

informatie bemoeilijkt het signaleren van bepaalde problemen of opvallendheden.  

Doordat volgens de respondenten een persoonlijke benadering en vertrouwensband tussen leerlingen en hun 

mentor bijdraagt aan de signalering van bepaalde problematiek, is meer tijd voor begeleidingsaspecten in het 

onderwijs wenselijk.  

 Naast een daadkrachtige signaleringsfunctie is een efficiënt en effectief doorverwijzingproces volgens 

de respondenten essentieel. Wanneer de communicatielijnen in een school helder zijn en de zorgstructuur 

toegankelijk, kan problematiek ook daadwerkelijk gemeld worden. Voor de zorgcoördinatoren/ 

schoolmaatschappelijk werkers of vertrouwenspersonen is het dus belangrijk om duidelijk te communiceren 

wat hun functie is en hoe zij te bereiken zijn. Zij dienen een gezicht te krijgen in school, door aanwezig te zijn bij 

besprekingen, vergaderingen en pauzes. De ketencoördinatoren in Eindhoven moeten op hun beurt de 

contacten onderhouden met deze zorgcoördinatoren/ schoolmaatschappelijk werkers of vertrouwenspersonen. 

Door scholen te bezoeken, aan te sluiten bij een overleg en de functie van het Meldpunt te verduidelijken, 

raken zij beter bekend en bereikbaar.  

 

De ideeën en opvattingen over de aanpak en bestrijding van de loverboyproblematiek lopen erg uiteen voor de 

verschillende scholen die betrokken zijn in dit onderzoek. Tegenstrijdig is, dat respondenten aangeven dat 

scholen preventief van belang kunnen zijn bij de bestrijding van de problematiek, terwijl veelal juist reactief 

geanticipeerd wordt. Scholen ondernemen vaak pas actie als bepaalde thema’s leven of spelen bij leerlingen. 

Een verklaring voor deze contradictie kan gezocht worden in het feit dat er een besef heerst dat preventieve 

interventies belangrijk zijn, tegenover een gebrek aan tijd, capaciteiten en middelen om dit te bewerkstelligen.  

 

Het werken op een kleine school wordt door de respondenten beschouwd als beschermende factor in de 

loverboyproblematiek. De sociale controle en daarmee de veiligheid van leerlingen kan zo gewaarborgd 

worden. Onderzoek van Bronneman-Helmers et al. (2002) toonde echter aan dat de grootte van een school 

geen wezenlijk verschil oplevert in veiligheid. Onbekend is nog of deze grootte wel invloed uitoefent op de 

signalering en/ of doorverwijzing van bepaalde problematiek. Bovendien raken leerlingen in het huidige 

onderwijscurriculum steeds vaker opgesplitst in verschillende niveaus met hun eigen locatie. Omdat 

Bronneman-Helmer et al. (2002) aantoonden dat sociale integratie goed is voor de veiligheid van leerlingen, 

ontstaat de vraag of de opsplitsing in onderwijsniveaus leidt tot een verminderde sociale integratie en daarmee 

de weerbaarheid en veiligheid van leerlingen aantast. 

 

Volgens de respondenten zijn diverse middelen van belang in een effectieve bestrijding of aanpak van de 

loverboyproblematiek. Zo kan een daadkrachtig absentiesysteem volgens een groot aantal respondenten een 

belangrijke rol spelen. Dit systeem is volgens de respondenten echter alleen zinvol indien het nauwkeurig 

geïmplementeerd, bewaakt en gecontroleerd wordt. Een ander middel om leerlingen, ouders en betrokkenen 

op scholen preventief te informeren over de loverboyproblematiek en daarmee de signaleringsfunctie te 

optimaliseren, is voorlichting. Toch maken niet alle scholen in het onderzoek gebruik van de kosteloze 

voorlichting van Humanitas. Dit heeft volgens de respondenten te maken met een ontkenning van het 

probleem, andere prioriteiten of onbekendheid en onwetendheid, waardoor het zinvol is de voorlichting actiever 
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te promoten bij onderwijsinstellingen. In de voorlichting is het belangrijk om aandacht te besteden aan de 

risico’s en gevaren van nieuwe media en om een onderdeel te ontwikkelen gericht op de daderkant van de 

problematiek, zodat ook aangesloten wordt bij de belevingswereld van de mannelijke toehoorders. Pas dan 

ontstaat een doelgroep gedifferentieerde aanpak en vindt aansluiting bij de huidige jongerencultuur plaats, die 

vanuit de literatuur zo belangrijk geacht wordt (Transact, 2006). Ook blijkt uit onderzoek dat een voorlichting 

vaker herhaald moet worden, omdat informatie op langere termijn vaak verdwijnt of afzwakt (Flay, 2009). 

Voorlichting voorkomt waarschijnlijk niet compleet het ontstaan van slachtoffers, maar maakt volgens de 

respondenten wel een snellere signalering mogelijk of zorgt ervoor dat verhalen van (potentiële) slachtoffers 

naar boven komen waarop gereageerd kan worden. Toch blijft de vraag bestaan of voorlichting daadwerkelijk 

attitude- of gedragsverandering bewerkstelligt. Opvallend is dat programma’s of voorlichtingen omtrent de 

loverboyproblematiek slechts zelden geëvalueerd zijn. Het is dus onbekend of de gebruikte methodiek het 

gewenste effect oplevert. Gedegen onderzoek hiernaar is wenselijk, en kan gebaseerd worden op een needs 

assessment van jongeren zelf, om zo een goede aansluiting te krijgen bij de behoeften en leefwereld van de 

beoogde doelgroep. Bovendien is het raadzaam gebruik te maken van theoretische onderbouwing of empirisch 

bewijs. Evaluatie is volgens Cuijpers (2002) van essentieel belang om kennis en feedback te vergaren voor 

interventieverbetering. Zolang interventies geen effectevaluatie toepassen is het onduidelijk of zij 

daadwerkelijk bijdragen aan de aanpak van de problematiek.  

 

Op geen enkele school bestaat een concreet beleid of protocol voor de loverboyproblematiek, terwijl 

respondenten hier wel de toegevoegde waarde van benoemen en uit onderzoek bekend is dat een 

gespecificeerd veiligheidsbeleid zeer wenselijk is (Fraine, 2007). Aan professionals wordt daarom het advies 

uitgebracht om een dergelijk beleid of protocol - in de vorm van een verwijsroute of stappenplan - aan te 

leveren aan scholen, zodat bekend is wie men op welke wijze en voor welke problematiek kan benaderen. 

 Ook goede contacten met ouders zijn volgens de respondenten van belang in de aanpak en bestrijding 

van de loverboyproblematiek. Doordat de contacten tussen - met name allochtone - ouders en 

onderwijsdeskundigen heel divers ervaren worden, is het wenselijk om hier meer energie en tijd in te 

investeren. Op sommige scholen krijgen de ouders het rapport van hun kind pas mee naar huis, als zij op 

school een voortgangsgesprek gevoerd hebben. Dit middel kan uitgebreid worden naar het principe van de 

ouder als contractant, waarbij er een ‘contract’ opgesteld wordt met afspraken over de inspannings- en 

aanwezigheidsverplichting van ouders en gedragsregels die de school hanteert (Herweijer en Vogels, 2004). 

Over de onderwijsvoorbereidende en -ondersteunende activiteiten van ouders is de afgelopen jaren nog weinig 

gediscussieerd. Hoe ouders dus aankijken tegen de huidige taak- of verantwoordelijkheidsverdeling en waar zij 

tegen belemmeringen aanlopen, behoeft nog nader onderzoek. 

 

Door zorgteams wordt de externe hulpverlening in school gehaald, zodat effectiever en efficiënter ingespeeld 

kan worden op bepaalde problematiek of vraagstukken. Doordat het werken met deze zorgteams nieuw is, 

vragen verschillende respondenten zich af wat een goede en gedegen structuur is voor zo’n zorgteam en hoe 

deze er idealiter uit moet zien. Hierin kunnen professionals adviserend of sturend optreden.  

 De toepassing en inzet van de middelen zoals zojuist beschreven, loopt zeer uiteen voor de 

verschillende scholen die betrokken zijn in dit onderzoek. Een verklaring hiervoor kan gezocht worden in het 

belang dat scholen toekennen aan een positief en goed imago. Uit onderzoek van de Inspectie van het 

Onderwijs (2009a) bleek al dat sommige scholen zich niet profileren of bezig houden met de 

loverboyproblematiek, omdat dit schade kan toebrengen aan het imago van de school en leerlingen of ouders 
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afschrikt. Ook is het mogelijk dat meer aandacht aan de problematiek wordt besteed doordat deze op 

sommige scholen meer voorkomt en het dus prioriteit heeft, bepaalde scholen meer waarde hechten aan een 

preventieve bestrijding, of de problematiek serieuzer nemen dan anderen. Bovendien ervaren sommige 

scholengemeenschappen minder praktische belemmeringen in de beschikbaarheid van tijd, capaciteit en 

(financiële) middelen. 

 

De wederzijdse contacten met politie en (hulpverlenings)instellingen, die volgens de WRR (2003) 

mogelijkheden bieden voor een efficiënte taakverdeling, afstemming en profilering, laten soms nog te wensen 

over. Het onderwijs ondervindt hinder van wachtlijsten, tekort aan gewenste zorg of hulp, een onduidelijke 

verantwoordelijkheidsverdeling en een gebrek aan het correct en adequaat uitvoeren van gedelegeerde taken. 

Daarmee lijkt dit onderzoek een bevestiging van de resultaten van het OCW (2004). De samenwerking en het 

contact tussen betrokkenen op scholen en de hulpverlening lijkt volgens experts daadwerkelijk te verbeteren, 

wanneer personen elkaar gezien hebben of kennen. Hierin kan nog een slag gemaakt worden. Toch geven bijna 

alle respondenten aan dat gemeente Eindhoven, mede door het daadkrachtige functioneren van de keten, inzet 

op een efficiënte en effectieve aanpak van de loverboyproblematiek. Andere gemeenten kunnen hieraan een 

voorbeeld nemen en profiteren van de opgedane kennis, ervaring en inzichten. Ongunstig is dan ook het 

huidige gebrek aan informatieoverdracht zoals benoemd door experts. Hierdoor worden soms tijd en middelen 

besteed aan een interventieontwikkeling, terwijl elders al een soortgelijke interventie bestaat. Een plaatselijke 

aanpak heeft tevens het gevaar dat loverboys zich van de ene naar de andere gemeente verplaatsen en de 

problematiek dus niet verdwijnt maar verschuift. Het is daarom aan te bevelen een kennisplatform op te 

zetten, waar opgedane ervaring, knelpunten en nieuwe inzichten worden gedeeld. Succesvolle practice based 

interventies kunnen hierin opgenomen worden, zodat het wiel niet steeds opnieuw uitgevonden hoeft te worden 

en scholen eenvoudiger kunnen kiezen uit het totale aanbod van interventieprogramma’s.  

 Zoals bleek uit het theoretisch kader behoren schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten tot de 

risicofactoren van zowel het slachtoffer- als het daderprofiel. Hoewel de veiligheid op school gewaarborgd moet 

zijn en scholen een zeer belangrijke rol vervullen in de loverboyproblematiek, is het dus belangrijk te beseffen 

dat de oplossing voor (de preventie van) deze problematiek niet uitsluitend bij scholen moet worden gezocht. 

    

7.2 Reflectie op het onderzoek 

 

 Dit onderzoek kent een aantal beperkingen. Ten eerste wordt opgemerkt dat de rol en verantwoordelijkheid 

van het onderwijs in de hedendaagse samenleving nog immer aan debat en verschuivingen onderhevig is. De 

huidige beschrijving, vormt dus geen statisch geheel maar betreft een situatie die continu aan veranderingen 

en ontwikkelingen onderhevig is. Ook de kenmerken en strategieën van een loverboy zijn altijd in beweging. Er 

wordt niet voor niets gesproken over een kameleon die zich aanpast aan zijn omgeving en voortdurend op zoek 

is naar de meest gunstige situatie, waardoor hij zich snel moet conformeren aan andere vormen of tactieken.  

  Bovendien bleek uit de gesprekken met onderwijsdeskundigen en professionals dat slachtoffers op 

steeds jongere leeftijd geworven worden. Aangezien het basisonderwijs niet aan bod gekomen is in dit 

onderzoek, wordt het van belang geacht hier wel nog aandacht aan te besteden en ook hun visie op de rol en 

verantwoordelijkheid van het onderwijs in de loverboyproblematiek te onderzoeken.  

Tot slot wordt opgemerkt dat in het onderzoek met beperkte tijd en middelen gewerkt is, waardoor slechts 

gesproken kan worden van een verkennend onderzoek. Toch is met dit onderzoek getracht een bijdrage te 

leveren aan het debat over de rol van het onderwijs in de - aanpak en bestrijding van de - loverboyproblematiek. 
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Bijlage 1: Artikel 273f van Het Wetboek van Strafrecht     

 

1. Als schuldig aan mensenhandel wordt met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de 

vijfde categorie gestraft: 

1°. degene die een ander door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld of een 

andere feitelijkheid, door afpersing, fraude, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden 

voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie of door het geven of ontvangen van 

betalingen 

of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die ander heeft, werft, 

vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt, met het oogmerk van uitbuiting van die ander of de verwijdering van 

diens organen; 

2°. degene die een ander werft, vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt, met het oogmerk van uitbuiting van 

die ander of de verwijdering van diens organen, terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft 

bereikt;  

3°. degene die een ander aanwerft, medeneemt of ontvoert met het oogmerk die ander in een ander land 

ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde 

tegen betaling; 

4°. degene die een ander met een van de onder 1° genoemde middelen dwingt of beweegt zich beschikbaar te 

stellen tot het verrichten van arbeid of diensten of zijn organen beschikbaar te stellen dan wel onder de onder 

1° genoemde omstandigheden enige handeling onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet 

vermoeden dat die ander zich daardoor beschikbaar stelt tot het verrichten van arbeid of diensten of zijn 

organen beschikbaar stelt; 

5°. degene die een ander ertoe brengt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen 

met of voor een derde tegen betaling of zijn organen tegen betaling beschikbaar te stellen dan wel ten aanzien 

van een ander enige handeling onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander 

zich daardoor beschikbaar stelt tot het verrichten van die handelingen of zijn organen tegen betaling 

beschikbaar stelt, terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt; 

6°. degene die opzettelijk voordeel trekt uit de uitbuiting van een ander; 

7°. degene die opzettelijk voordeel trekt uit de verwijdering van organen van een ander, terwijl hij weet of 

redelijkerwijs moet vermoeden dat diens organen onder de onder bedoelde omstandigheden zijn verwijderd; 

8°. degene die opzettelijk voordeel trekt uit seksuele handelingen van een ander met of voor een derde tegen 

betaling of de verwijdering van diens organen tegen betaling, terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog 

niet heeft bereikt;  

9°. degene die een ander met een van de onder 1° genoemde middelen dwingt dan wel beweegt hem te 

bevoordelen uit de opbrengst van diens seksuele handelingen met of voor een derde of van de verwijdering van 

diens organen; 

 

2. Uitbuiting omvat ten minste uitbuiting van een ander in de prostitutie, andere vormen van seksuele 

uitbuiting, gedwongen of verplichte arbeid of diensten, slavernij en met slavernij of dienstbaarheid te 

vergelijken praktijken; 

 

3. De schuldige wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van vijfde 

categorie, indien: 
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1°. de feiten, omschreven in het eerste lid, worden gepleegd door twee of meer verenigde personen; 

2°. de persoon ten aanzien van wie de in het eerste lid omschreven feiten worden gepleegd, de leeftijd van 

zestien jaren nog niet heeft bereikt. 

 

4. Indien een van de in het eerste lid omschreven feiten zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft of daarvan 

levensgevaar voor een ander te duchten is, wordt gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete 

van de vijfde categorie opgelegd. 

 

5. Indien een van de in het eerste lid omschreven feiten de dood ten gevolge heeft, wordt gevangenisstraf van 

ten hoogste achttien jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.  

 

6. Artikel 251 is van overeenkomstige toepassing. 
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   Bijlage 2: Topics en vragen voor de interviews en expertmeeting 

    

Topics voor de betrokkenen op scholen Topics voor de betrokkenen op scholen Topics voor de betrokkenen op scholen Topics voor de betrokkenen op scholen     

 

Op welke wijze uit zich de loverboyproblematiek op scholen? 

- In welke mate zijn scholen bekend met de loverboyproblematiek? 

- Doet de problematiek zich op scholen voor en in welke verschijningsvorm? (Jongens in auto’s 

langs de school, afnemende studieresultaten of spijbelen van een mogelijk slachtoffer, etc.) 

- Kunnen betrokkenen de signalen van loverboyproblematiek goed interpreteren, waar liggen 

knelpunten? 

 

Hoe gaat men op scholen om met de loverboyproblematiek? 

- Worden de gevallen rondom de loverboyproblematiek geregistreerd? 

- Op welke wijze wordt er aandacht besteed aan de omgang, voorlichting, communicatie etc. met 

leerlingen en ouders rondom deze problematiek? 

o In welke lessen komt de loverboyproblematiek aan de orde? Waarom deze lessen? Hoe 

wordt dit ervaren? 

o Lijken leerlingen en ouders daadwerkelijk geïnteresseerd in het onderwerp en zijn ze 

bereid erover te praten? 

o Wordt er naast de formele lessen of voorlichtingen ook informeel met leerlingen 

gesproken over de loverboyproblematiek? Is er een open schoolbeleid omtrent dit 

onderwerp? 

o Zijn er overige initiatieven die de school onderneemt ter bevordering van het vergroten 

van de weerbaarheid van leerlingen? 

- Wordt er ook aandacht besteed aan potentiële slachtoffers van loverboys? (Door te letten op 

bepaalde veranderingen in gedrag, kleding) 

- Heeft de school contacten of afspraken met de jeugdhulpverlening, de leerplichtambtenaar of de 

politie over de aanpak of afhandeling van de loverboyproblematiek? 

- Is er een geschoolde vertrouwenspersoon voor de signalering en opvang van de 

loverboyproblematiek?  

- Op welke wijze wordt er door de school geïnvesteerd in deskundigheidsbevordering van het 

onderwijzend personeel in de loverboyproblematiek? 

- Hoe wordt dit ervaren of hoe wordt hierop gereageerd? 

- Waarom kiest de school voor deze aanpak en hoe reageren docenten, directieleden en 

schoolmaatschappelijk werkers hierop? 

- Zijn er knelpunten of succesfactoren die de school ervaart bij de omgang met de 

loverboyproblematiek? 

 

Wat voor beleid wordt er op scholen gehanteerd ten aanzien van de loverboyproblematiek?  

- Als er beleid is, hoe lang bestaat dat al en waaruit bestaat het?  
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- Wat is de aanleiding geweest voor het al dan niet opstellen van beleid rondom de 

loverboyproblematiek? (Geen aanleiding zien, niet voorkomen, te precair onderwerp, niet de taak 

van de school?) 

- Wat is het voornaamste doel van het hebben van wel of geen beleid? 

- Als er geen beleid is, wordt er dan wellicht op een andere praktische manier aandacht besteed 

aan de loverboyproblematiek? 

 

Hoe kijken scholen aan tegen mogelijke projecten of initiatieven tot samenwerking rondom de 

loverboyproblematiek? 

- Wordt de school benaderd voor projecten of samenwerkingsverbanden en hoe wordt hierop 

gereageerd? 

- Heeft de school inzicht in mogelijke succes- of risicofactoren die een rol spelen bij deze projecten 

of initiatieven tot samenwerking? 

- Is de school bekend met het Meldpunt Huiselijk Geweld en Jeugdprostitutie? 

 

In hoeverre achten scholen zichzelf verantwoordelijk voor de problematiek? 

- Wat zou de school kunnen doen in het ondersteunen van leerlingen, ouders, docenten, etc. in de 

problematiek van de loverboys? (Absentiebeleid, veiligheid op school garanderen d.m.v. 

beleidsplan, teruglopende studieresultaten in de gaten houden, cameratoezicht, rol van 

conciërges, bewaking of politie, informeren en voorlichten van leerlingen, mentoren en docenten, 

deskundigheidsbevordering op het gebied van leerlingbegeleiding, leerlingvolgsysteem, etc.) 

- Waar trekken scholen de grens in hun taken en verantwoordelijkheden omtrent de 

loverboyproblematiek? 

- Wat zijn de handelingsbelemmeringen die de school ondervindt en waar liggen dus, al dan niet, 

knelpunten of aandachtspunten?  

- Wat zijn succesfactoren die uitgebuit, benadrukt of gecommuniceerd kunnen worden? 

 

Topics voor de expertmeeting Topics voor de expertmeeting Topics voor de expertmeeting Topics voor de expertmeeting     

 

Zijn scholen nog steeds belangrijke ronsellocaties voor loverboys, wat merkt u daarvan? 

 

Bezitten scholen in Eindhoven voldoende kennis omtrent de loverboyproblematiek? Zijn hier nog verschillen 

waarneembaar tussen scholen? 

 

Hoe beoordeelt u de huidige rol van scholen in de bestrijding van de loverboyproblematiek? Zijn er verschillen 

waarneembaar tussen scholen? Waar liggen knelpunten of aandachtspunten? 

- Merkt u iets van een cultuurverschil of andere aanpak tussen scholen, VMBO of HAVO/ VWO en 

ROC’s onderling? 

- Wat zou de school moeten doen in het ondersteunen van leerlingen, ouders, docenten, etc. in het 

goed omgaan met de loverboyproblematiek?  

 

Kunnen betrokkenen op scholen de signalen oppikken van potentiële of daadwerkelijke slachtoffers? Hoe zou 

dit geoptimaliseerd kunnen worden?  
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- Hoe zou aandacht voor potentiële slachtoffers op scholen er in uw ogen idealiter uitzien? 

 

Waar eindigt in uw ogen de verantwoordelijkheid van scholen en begint die van ouders, hulpverlening of politie? 

- Hoe ver moeten of mogen scholen gaan in deze problematiek?  

- Is deze grens duidelijk voor hen en houden zij zich daaraan? 

 

Hoe ziet de samenwerking tussen jeugdzorg/ jeugdhulpverlening en school er momenteel uit? 

- Hoe wordt deze samenwerking beoordeeld of ervaren?  

- Zijn er verschillen waarneembaar tussen scholen? 

- Zijn er concrete afspraken gemaakt tussen scholen en de hulpverlening of politie, wat zijn 

succesfactoren of knelpunten en wat zou hierin verbeterd kunnen worden?  

- Is het Meldpunt goed bekend bij scholen? 

 

Wat is uw mening over de vaak reactieve benadering van scholen in de loverboyproblematiek? 

 

Zijn scholen bereid om zich publiek te verantwoorden voor hun acties rondom de loverboyproblematiek?  

- Is er open communicatie of merkt u dat het imago en de profilering van scholen een rol speelt? 

 

Hoe ziet een zorgteam er idealiter uit? Welke partijen moeten daarin vertegenwoordigd zijn? 

 

Wat zijn goede manieren om de loverboyproblematiek op de agenda van de school te krijgen? 

 

Is een protocol voor de loverboyproblematiek op scholen wenselijk, heeft dat toegevoegde waarde? Of is de 

toegevoegde waarde groter wanneer het algemeen onder Jeugdprostitutie geschaard wordt? 

- Hoe zou een loverboyprotocol op scholen er globaal uit moeten zien? Wat zijn stappen die vooral 

niet vergeten mogen worden en waar liggen aandachtspunten? 

 

Wat zijn succesfactoren of juist knelpunten die u ervaart in de omgang met de loverboyproblematiek?
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   Bijlage 3: Mogelijke signalen (potentiële) slachtoffers  

 

Note: Note: Note: Note: deze signalenlijst is een document dat in ontwikkeling blijft. Nieuwe signalen kunnen worden toegevoegd, 

geverifieerd of geschrapt van de lijst.24 

 

Uiterlijk en fysieke gesteldheidUiterlijk en fysieke gesteldheidUiterlijk en fysieke gesteldheidUiterlijk en fysieke gesteldheid 

• Uiterlijke verschijning uitdagend of erg verzorgd; 

• anders qua kleding, sieraden en make-up;  

• in het bezit van een vals of vervalst paspoort; 

• moe en vermagerd; 

• psychosomatische klachten; 

• sporen van lichamelijk geweld;  

• verwondt zichzelf; 

• vermoedens van drugsgebruik;  

• tatoeage met jongensnaam. 

    

Houding ten Houding ten Houding ten Houding ten opzichte van zichzelfopzichte van zichzelfopzichte van zichzelfopzichte van zichzelf  

• Lage zelfwaardering en negatief zelfbeeld; 

• lijkt geen identiteit te hebben; 

• onderschat of overschat zichzelf; 

• depressief;  

• snel beïnvloedbaar; 

• durft of kan geen grenzen aangeven. 

    

Gedrag (algemeen)Gedrag (algemeen)Gedrag (algemeen)Gedrag (algemeen)    

• Emotioneel wisselend gedrag op verschillende plaatsen (plotselinge huilbuien/ woede-uitbarstingen/ 

 ruzie zoeken/ extreem vrolijk); 

• opvallend op zoek naar liefde, aandacht, genegenheid en bevestiging; 

• terugtrekgedrag of gesloten over het eigen gedrag en daarop niet aanspreekbaar; 

• veranderende normen en waarden; 

• wordt continu gebeld op haar mobiele telefoon;  

• angst voor geweld en bedreigingen; 

• wordt opgehaald door oudere jongens;  

• noemt steeds dezelfde jongensnaam; 

• weinig vrienden of vriendinnen hebben of een veranderende vriendenkring;  

• drinkt en/of blowt; 

• gaat vaak uit en/ of hangt veel op straat rond; 

                                                 
24 Bronnen: Bovenkerk et al. (2004); Medilex (2010); Terpstra & Van Dijke, (2006); Tiemessen, (2007);     
http://www.schoolenveiligheid.nl/NR/rdonlyres/C24A4950-3292-4C2C-BF96-2FFDE59FE53/0/ Scholenenloverboyproblematie.pdf, 
aangetroffen op 18 maart 2010. 
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• ziet er plotseling afwijkend uit (verwaarlozend gedrag of opvallend veel aandacht voor de uiterlijke 

 verschijning); 

• regelmatig schoolverzuim; 

• thuis en op school veel problemen (wegloopgedrag, spijbelen, slechte prestaties, teruglopende 

 studieresultaten, veel ruzie, concentratieproblemen); 

• stelen om schulden te kunnen betalen; 

• vermijdt het onderwerp prostitutie of projecteert dat op anderen. 

    

Bovenstaande signalen kunnen erop duiden dat het meisje in de greep is van een loverboy. Dit hoeft echter niet 

daadwerkelijk het geval te zijn, dus voorzichtigheid is geboden. Veel van bovengenoemde aspecten komen bij 

meisjes in de puberteit of adolescentie voor. 

    

Wat de school kan doen Wat de school kan doen Wat de school kan doen Wat de school kan doen     

• Het personeel informeren over loverboyproblematiek en deskundigheidsbevordering rondom deze 

 problematiek stimuleren; 

• een protocol seksueel misbruik en loverboys vastleggen waarin een sociale kaart aangelegd wordt voor 

 een adequate verwijzing van (potentiële) slachtoffers; 

• zorgen voor een veilige schoolomgeving door goed toezicht te houden op het schoolplein en de 

schoolomgeving. De conciërges kunnen hierbij ingeschakeld worden, evenals camerabewaking of pasjes; 

• zorgen voor een goed verzuimbeleid en registratiesysteem. Informeer bijvoorbeeld bij (elk) verzuim van een 

 leerling de ouder(s)/verzorgers en informeer naar de reden van afwezigheid; 

• organiseer voorlichtings- en scholingsprojecten en lesmaterialen voor leerlingen, docenten en eventueel de 

 ouders; 

• stel duidelijke klachtroutes op zodat leerlingen weten bij wie ze aan kunnen kloppen om te  praten over 

 de loverboyproblematiek of een melding te verrichten; 

• alert zijn op de signalen die erop kunnen wijzen dat een meisje slachtoffer is; 

• informeer de ouders over de loverboyproblematiek en de visie van de school hierop; 

• onderhouden van goede contacten met de ouders of verzorgers en tussen leerlingen en hun 

 docenten/mentoren; 

• samenwerken met de politie middels een convenant en met expertorganisaties in de omgeving; 

• schakel actief de vertrouwenspersoon en/ of schoolmaatschappelijk werker in voor opvang en/of bij 

 preventiebeleid.  
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   Bijlage 4: Namen en functies van de respondenten    

    

Experts Experts Experts Experts     

Silvie van Halder – Ketenregisseur Jeugdprostitutie te Eindhoven; 

Eric van der Vrande – Coördinator Mensenhandel bij politie Brabant Zuid-Oost;  

Dieuwertje van Susteren – Jongerenwerk Humanitas (projectcoördinator ‘Maatjesproject’); 

Marion Hoskens – Zorgcoördinator Jeugdprostitutie Dommelregio; 

Sandra de Jong – Behandelcoördinator bij De Combinatie Jeugdzorg; 

Cindy van Cuijk – Zorgcoördinator Jeugdprostitutie Eindhoven; 

Guido Steger – Coördinator Huiselijk Geweld bij Politie Brabant Zuid-Oost. Documentalist in het Veiligheidshuis; 

Marielle Nollen – Jongerenwerk Humanitas (projectcoördinator ‘Gevaarlijke Liefde’). 

 

Betrokkenen in het voortgezet onderwijs Betrokkenen in het voortgezet onderwijs Betrokkenen in het voortgezet onderwijs Betrokkenen in het voortgezet onderwijs     

Christiaan Huygens College: Protestants-Christelijke school voor VMBO en HAVO 1/ 2. 

Directielid mr. A. Gerritsen en zorgcoördinator mr. J. van de Steen. 

 

Erasmus College Nederland: Particuliere school voor VMBO, HAVO en VWO. 

Directielid mw. C. Janssen en leerlingbegeleider mw. H. de Rooij. 

 

Pleincollege Praktijkschool Eindhoven: Praktijkonderwijs voor leerlingen van 12 tot 18 jaar.  

Vertrouwenspersoon mw. M. Tijssens en schoolmaatschappelijk werker mw. E. Niemeyer. 

 

Pleincollege Sint-Joris: Rooms-Katholieke school voor VMBO, HAVO en VWO.   

Teamleider en zorgcoördinator mr. J. van Son. 

 

Pleincollege Aloysius de Roosten: School voor VMBO K/G/T.      

Coördinator leerlingenzorg mw. G. Hendriks. 

 

Pleincollege Antoon Schellens: School voor LeerWegOndersteunend Onderwijs (LWOO).  

Zorgcoördinator mw. A. van Agt.  

    

Pleincollege Bisschop Bekkers: School voor HAVO, Atheneum en Gymnasium.      

Zorgcoördinator mr. P. de Wilde en leerlingbegeleider mw. C. Heiting.  

    

Pleincollege De Burgh: School voor Praktijkonderwijs.     

Schoolmaatschappelijk werker mw. M. Stam. 

 

Stedelijk College Eindhoven: Openbare school voor gymnasium, atheneum, (tweetalig) VWO, (tweetalig) HAVO, 

VMBO, internationaal onderwijs en eerste opvang anderstaligen. 

Vertrouwenspersoon mw. R. Koolhaas. 
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Betrokkenen in het middelbaar beroepsonderwijs Betrokkenen in het middelbaar beroepsonderwijs Betrokkenen in het middelbaar beroepsonderwijs Betrokkenen in het middelbaar beroepsonderwijs     

ROC Welzijn, Cultuur & Onderwijs   

Directielid mr. M. Willems en schoolmaatschappelijk werker mw. G. Hoefs.   

 

ROC voor de Zorgsector     

Vertrouwenspersoon mw. H. Rietbergen en directielid mw. W. Ickenroth. 

    

ROC voor Uiterlijke Verzorging    

Schoolmaatschappelijk werker mw. K. Baesjou. 
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   Bijlage 5: Schematische weergave aanbevelingen 

 

Aanbevelingen voor betrokkenen in het onderwijsAanbevelingen voor betrokkenen in het onderwijsAanbevelingen voor betrokkenen in het onderwijsAanbevelingen voor betrokkenen in het onderwijs        

- een debat aangaan over de rol/ verantwoordelijkheid van het onderwijs in maatschappelijke issues; 

- een functieomschrijving creëren voor de professie van onderwijsdeskundigen met aandacht voor 

didactische en pedagogische aspecten in het onderwijs; 

- investeren in goed contact met ouders van leerlingen (eventueel door het opstellen van een ‘contract’); 

- hanteren van een waterdicht en gecontroleerd absentiesysteem; 

- beveiliging van gedigitaliseerde roosters en resultaten van leerlingen middels een toegangscode; 

- trainen of voorlichten van betrokkenen in het onderwijs die toegerust zijn met een signaleringsfunctie;  

- meer tijd beschikbaar stellen voor de begeleidende en coachende aspecten van leerlingen; 

- een efficiënt, effectief en toegankelijke zorgstructuur hanteren die bij alle betrokkenen bekend is; 

- de rol en functie van zorgcoördinatoren/ schoolmaatschappelijk werkers of vertrouwenspersonen 

duidelijk communiceren en zorgen dat zij een gezicht krijgen bij onderwijsdeskundigen door actief 

aanwezig te zijn in school; 

- een preventieve aanpak hanteren in de loverboyproblematiek. 

 

Aanbevelingen voor professionalsAanbevelingen voor professionalsAanbevelingen voor professionalsAanbevelingen voor professionals    

- sturen/ corrigeren op een juiste toepassing en gebruik van het begrip loverboyproblematiek; 

- frequente communicatie van contactgegevens/ werking van Meldpunt Huiselijk Geweld en 

Jeugdprostitutie richting het onderwijs; 

- actief contact zoeken met, en bekend raken bij onderwijsdeskundigen;  

- advies uitbrengen over de ideale inrichting en werking van een zorgteam; 

- promoten en proactief aanbieden van de kosteloze voorlichting van Humanitas; 

- de voorlichting blijvend aanpassen op trends, ontwikkelingen en de leefwereld van de doelgroep door 

aandacht voor nieuwe media en de daderkant van de problematiek; 

- de voorlichting  frequent herhalen zodat informatie beklijft;  

- het interventieprogramma ‘Girlz Only’ aanbieden op een andere locatie (wijkniveau of op school); 

- gestructureerd beleid of protocol rondom de loverboyproblematiek aanleveren aan scholen in de vorm 

van een verwijsroute of stappenplan; 

- ontwikkelen van een algemene informatie- of preventiegids rondom de loverboyproblematiek; 

- aansturen op kennisdeling en informatie-uitwisseling in de loverboyproblematiek voor Brabant; 

- aansturen op een landelijk kennisplatform of een databank voor succesvolle interventies. 

 

Aanbevelingen voor nader onderzoAanbevelingen voor nader onderzoAanbevelingen voor nader onderzoAanbevelingen voor nader onderzoek over…ek over…ek over…ek over…    

- de effecten van de opsplitsing in onderwijsniveaus op de weerbaarheid en veiligheid van leerlingen; 

- de effecten van de grootte van een school op de signalering van bepaalde problematiek; 

- de visie van ouders over de verschuivingen in onderwijzende en opvoedende taken; 

- de nauwkeurige aard en omvang van de loverboyproblematiek (in het onderwijs); 

- de gevolgen en risico’s van nieuwe media (internet) voor de loverboyproblematiek; 

- de rol en verantwoordelijkheid van het basisonderwijs in de loverboyproblematiek; 

- de gewenste condities van (preventieve) interventieprogramma’s; 

- de effectiviteit van bestaande interventieprogramma’s. 
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