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Abstract 

Eerder onderzoek heeft de karakteristieke kenmerken van seksuele scripts bij adolescenten 

geïdentificeerd en bevestigen de rol van seksuele scripts als richtlijnen voor seksueel gedrag. 

Dit onderzoek tracht de aanwezigheid van de kenmerken van seksuele scripts bij 138 

vierdejaars HAVO en VWO leerlingen te herbevestigen en gaat na of de mate van social 

media gebruik een merkbaar effect heeft op deze seksuele scripts. Het bestaan van de 

karakteristieke kenmerken van seksuele scripts is bevestigd, adolescenten zijn positiever over 

de verwachtingen van hun eerste keer seks dan bij leeftijdsgenoten. Verder speelt de mate van 

seksuele ervaring een rol bij de seksuele verwachtingen, adolescenten met seksuele ervaring 

zijn positiever over hun eerste keer seks met een ander dan adolescenten zonder seksuele 

ervaring. Uit dit onderzoek blijkt tevens dat er een link is tussen de frequentie van social 

media gebruik en het seksueel gedrag, de adolescenten die dagelijks gebruik maken van social 

media hebben meer seksuele ervaringen opgedaan dan adolescenten die hier niet dagelijks van 

gebruikmaken. Ook vertonen adolescenten online meer risicovolle gedragingen wanneer zij 

dagelijks gebruik maken van social media. De invloed van social media op de verwachtingen 

en gedrag van adolescenten dient nader te worden onderzocht, gezien dit onderzoek alleen 

heeft gekeken naar een mogelijk verband en geen causale relatie weergeeft. 
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Het vaker zien van videoclips op muziekzenders als MTV en TMF gaat bij jongens gepaard 

met meer seksuele activiteiten en bij meisjes met meer liberale opvattingen over seksueel 

gedrag. Vaker internetten gaat zowel bij jongens als bij de meisjes samen met meer 

gevorderde seksuele activiteit. (Nikken, 2007, p. 24). 

De bezorgdheid over de invloed van de media op het gedrag van jongeren heerst al jaren. 

De Amerikaanse Academie van Pediatrie (AAP) richt om die reden in 1983 de taskforce 

Kinderen en Televisie op om ouders te waarschuwen voor de effecten van de media op de 

lichamelijke en geestelijke gezondheid van kinderen. De AAP beweerden dat afgezien van de 

ouders, de televisie voor kinderen de belangrijkste bron van informatie is en de sterkste 

invloed heeft op hun ontwikkeling (Rich, 2005). Ook in Nederland resulteerde de bezorgdheid 

in 1999 voor de oprichting van het Nederlands Instituut voor de Classificatie van 

Audiovisuele Media (NICAM). De NICAM is onder andere verantwoordelijk voor de 

ontwikkeling van Kijkwijzer, het classificatiesysteem dat ouders waarschuwt tot welke 

leeftijd een televisieprogramma of film schadelijk kan zijn voor kinderen en adolescenten. 

Deze organisaties zijn er niet zomaar, frequente blootstelling aan beelden in de media worden 

namelijk negatief in verband gebracht met verschillende gedragingen en attitudes van 

jongeren, zoals geweld (Anderson, et al. 2003), eetstoornissen (Thompson & Heinberg, 1999), 

en alcohol en drugsgebruik (Connolly, Casswell, Zhang & Silva, 1994). De laatste jaren richt 

onderzoek zich ook vaker op de invloed van de media op de seksuele gedragingen en attitudes 

van adolescenten (Brown, 2002; Brown et al., 2006). Het idee hierachter is dat de media een 

onrealistisch beeld creëert over de seksuele omgang tussen mannen en vrouwen, die vaak is 

gebaseerd op sekse-stereotypering. Hierdoor levert de media een bijdrage aan de gedachtes en 

gedragingen van jongeren die daar frequent naar kijken. In de samenleving wordt dit ook wel 

seksualisering genoemd, wat inhoudt dat seksualiteit in het openbaar steeds zichtbaarder en 

nadrukkelijker aanwezig is.  
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Invloed van media  

Om door de media beïnvloed te kunnen worden, dienen de adolescenten aan de 

voorwaarde te voldoen dat ze contact hebben met de media (Nikken, 2009). Aan deze eerste 

voorwaarde voldoen adolescenten ongetwijfeld, Nederlandse jongeren zitten gemiddeld drie 

uur tot vijf per dag achter de televisie en/of de computer (SPOTtime, 2008). Daarbij is het 

offline spelen van videogames, het lezen van tijdschriften of het gebruik van mobiele 

technologie nog niet eens opgeteld. Ten tweede dient de media een bepaald beeld te creëren 

over seksualiteit waardoor de denkwijze en het gedrag van de jongeren door de media in een 

bepaalde richting kan worden gestuurd. Ook aan deze tweede voorwaarde wordt voldaan, uit 

verschillende onderzoeken komt naar voren dat de media tegenwoordig meer aandacht 

besteed aan seksualiteit dan voorheen (Donnerstein & Smith, 2001; Cope-Farrar & Kunkel, 

2002; Kunkel, Cope-Farrar, Biely, Farinola & Donnerstein, 2003). Deze onderzoeken richten 

zich op de hoeveelheid scènes waarin seksueel getinte woorden of uitingen worden getoond in 

de media tegenwoordig vergeleken met voorheen. Bovendien legt de meerderheid van deze 

seksueel getinte beelden een nadruk op risicoloos seksueel gedrag, zonder de negatieve 

consequenties van dit gedrag (geslachtsziekten en ongeplande zwangerschappen) te belichten 

(Pardun, L’Engle, Brown, 2005; Aubrey, 2004). 

Gezien het feit dat vrijwel de meeste adolescenten in de westerse landen aan de 

bovenstaande voorwaarden voldoen is het begrijpelijk dat de literatuur zich de laatste jaren 

heeft gericht op de gevolgen van de invloed van de media. Zoals eerder genoemd zijn de 

effecten van mediabeelden op diverse onderwerpen uiteenlopend van eetstoornissen, agressief 

gedrag en geweld tot alcohol en drugsgebruik door de jaren heen veelvuldig onderzocht. Dit 

in tegenstelling tot de gelimiteerde aandacht voor de invloed van seksueel getinte media op de 

(seksuele) gedragingen en attitudes van adolescenten (Ward, 2003; Escobar-Chaves et al., 

2005). De reden dat de literatuur zich minder heeft verdiept in de mogelijke gevolgen van 
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seksueel getinte media heeft waarschijnlijk te maken met ethische overwegingen (Nikken, 

2007). Toch hebben vooral de laatste jaren meerdere onderzoeken zich bezig gehouden met 

de effecten van seksueel getinte media op het doen en laten van adolescenten. Deze 

onderzoeken zijn van essentieel belang omdat er sterke theoretische redenen zijn om aan te 

nemen dat de media een belangrijke rol van beïnvloeding speelt in het vormen van seksuele 

attitudes en gedragingen van adolescenten. Voordat deze onderzoeken waarin de mogelijke 

effecten van seksueel getinte media zijn onderzocht worden besproken, zal eerst worden 

stilgestaan bij de verklaring van de invloed van de media. In de literatuur is de beïnvloeding 

van de media op het denken en doen van jongeren veelzijdig besproken en verklaard aan de 

hand van verschillende theorieën, hypotheses en modellen. De twee meest besproken en 

gesteunde theorieën die de beïnvloeding verklaren: de cultivatietheorie en de sociale 

leertheorie, zullen hieronder nader worden besproken.  

Verklaring beïnvloeding media  

De beïnvloeding van de media op het denken en doen van adolescenten wordt in de 

literatuur meestal verklaard volgens de cultivatietheorie of door de sociale leertheorie. De 

cultivatietheorie (Gerbner, Gross, Morgan, Signorielli & Shanahan, 2002) stelt dat de 

perceptie van de werkelijkheid bij frequente mediagebruikers wordt ‘gecultiveerd’, hierbij 

wordt de norm die in de media wordt gehanteerd overgenomen en geprojecteerd op de eigen 

werkelijkheid. De primaire stelling van Gerbner en zijn collega’s is dat hoe vaker men de 

media gebruikt, hoe meer effect de media zal hebben op de wereldperceptie van de 

mediagebruiker. De cultivatietheorie sluit aan bij de eerder besproken bevindingen dat 

jongeren door frequente blootstelling aan seksuele media meer openstaan voor: vroegtijdige 

seksuele relaties, seks voor het huwelijk, meerdere seksuele partners en een meer 

stereotypische denkwijze over mannen en vrouwen. Die frequente blootstelling aan seksuele 

media zorgt er namelijk voor dat de attitudes van de adolescenten meer overeenstemmen met 
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de schijnwerkelijkheid van de media in plaats van de realiteit. Volgens deze theorie zullen 

adolescenten die frequent media gebruiken dus bijvoorbeeld denken dat iedereen op een jonge 

leeftijd seksueel actief is, omdat dit beeld herhaaldelijk in de media geschetst wordt.  

Ook de sociale leertheorie (Bandura, 1978) voorspelt dat de media het denken en doen 

van adolescenten kan beïnvloeden, maar richt zich meer op een directe vorm van imiteren 

mits het getoonde gedrag door de waarnemer aantrekkelijk genoeg wordt gevonden. De 

theorie stelt dat men het gedrag van anderen zal imiteren wanneer deze rolmodellen worden 

beloond of niet worden gestraft voor hun gedrag. Dit imiteren vindt vooral plaats wanneer de 

rolmodellen worden beschouwd als aantrekkelijk, en het gemodelleerde gedrag wordt gezien 

als haalbaar, saillant en een functionele waarde heeft. De sociale leertheorie voorspelt hiermee 

dat seksuele gedragingen die door de media belonend worden afgebeeld of waar de negatieve 

consequenties van uitblijven, hoogstwaarschijnlijk door de adolescenten worden 

overgenomen. Vooral wanneer aantrekkelijke personages genieten van seksuele gedragingen 

en zelden lijden aan de negatieve gevolgen hiervan worden door de adolescenten als leerzaam 

gezien. De adolescenten zullen hierdoor denken dat dit soort seksuele gedragingen vrijwel 

altijd worden beloond worden ze als normatief gezien met als gevolg dat ze zelf ook dit soort 

gedragingen gaan vertonen. De sociale leertheorie wordt door onder andere door het 

onderzoek van Ward en Friedmann (2006) gesteund. Zij concludeerden dat jongeren die veel 

werden blootgesteld aan seksueel getinte televisiebeelden en die sterk waren gehecht aan 

bepaalde personages de gedragingen van deze personages meer overnamen. Concreet gezegd, 

imiteerden de jongeren het seksueel gedrag van de rolmodellen waar zij zich mee verbonden 

voelden. 

Zowel de cultivatietheorie als de sociale leertheorie verklaart de beïnvloeding van 

media op het denken en doen van jongeren zowel op korte als lange termijn. Er kan echter een 

kanttekening worden geplaatst bij de besproken onderzoeken naar de invloed van de media, al 
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deze onderzoeken zijn gebaseerd op traditionele media, zoals televisie, films, muziek en 

tijdschriften. Tegenwoordig ontwikkelt de media zich in razend tempo en worden naast de 

traditionele media allerlei nieuwe vormen van media steeds vaker gebruikt. Om deze reden 

zal nu eerst worden ingegaan op de huidige rol van de nieuwe media, om vervolgens de 

mogelijke effecten van de media en het doel van dit huidig onderzoek te bespreken.  

Traditionele media vs. Nieuwe media 

Nieuwe media is inhoud die gemaakt en geleverd wordt via het internet, waaronder 

sociale netwerksites, evenals inhoud geleverd op digitale platforms, zoals mobiele telefoons 

(Collins, Martino & Shaw, 2011). Vooral adolescenten geven zich volledig over aan deze 

nieuwe vormen van media, waardoor sociale netwerksites, mobiele telefoons en instant 

messaging een vast onderdeel van hun dagelijks leven begint te worden. Uit onderzoek van 

het CBS (2010) blijkt dat maar liefst 91 procent van de jonge internetters in Nederland actief 

is geweest op sociale netwerken zoals Hyves, Twitter en Facebook. Hiermee lopen de 

Nederlandse jongeren wat betreft deelname aan sociale netwerken in de Europese Unie 

voorop. Niet alleen in Nederland maar wereldwijd behoort het gebruik van nieuwe media tot 

een van de meest voorkomende activiteiten van de hedendaagse jongeren. Zo heeft Facebook 

met wereldwijd meer dan één miljard gebruikers zich in negen jaar tijd ontplooid tot de 

grootste online sociale netwerksite (Oosterveer, 2012). Angst voor sociale uitsluiting heeft 

zelfs de onwillige ‘geforceerd’ mee te doen aan de sociale netwerk hype. Samen met de 

andere populaire sociale netwerksites zoals Hyves (bijna 10 miljoen leden) en Twitter (meer 

dan 140 miljoen gebruikers) resulteert dit in een maatschappij waarin social media niet weg te 

denken is (Oosterveer, 2012). Opvallend is dat in de literatuur vrij weinig onderzoek is 

gedaan naar de effecten van de zeer populaire nieuwe media, zoals de sociale netwerksites, in 

vergelijking met de traditionele media. Onderzoeken die zich wel hiermee hebben 

beziggehouden hebben vaak gekeken naar de hoeveelheid en de frequentie van de 
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blootstelling aan seksueel getinte informatie op het internet. Deze onderzoeken suggereren in 

dat de nieuwe media overspoeld is met seksueel getinte informatie (Peter & Valkenburg, 

2006; Collins, Martino & Shaw, 2011). Zo onderzochten Hinduja en Patchin (2008) de 

hoeveelheid seksuele inhoud op meer dan 1400 publieke Amerikaanse MySpace profielen van 

adolescenten. Zij kwamen tot de conclusie dat ruim 5,5 procent van de adolescenten een foto 

van zichzelf in ondergoed of badkleding op hun eigen profiel hadden geplaatst. Een 

vervolgonderzoek van Moreno, Parks, Zimmermans, Brito en Christakis (2009) bekeek naast 

de profielfoto’s ook de inhoud van de pagina’s inclusief de berichten die onderling werden 

verstuurd en concludeerden dat ruim 24 procent van de profielen seksuele inhoud bevatte. 

Bovendien is deze seksueel getinte informatie voor adolescenten zeer toegankelijk, betaalbaar 

en anoniem te gebruiken met als gevolg dat de bezorgdheid over de invloed van de nieuwe 

media met toenemende mate groeit. Uit het onderzoek van Peter en Valkenburg (2006) blijkt 

verder dat jongeren die vaker seksueel getinte informatie op het internet zien, meer openstaan 

voor seks in het algemeen en seks tussen tieners. Een jaar later concluderen Peter en 

Valkenburg na een vervolgonderzoek dat jongeren die vaker seksueel getinte informatie op 

het internet zien, meer stereotypisch denken over de rol van vrouwen als lustobject.  

In tegenstelling tot het schaarse onderzoek naar de effecten van de nieuwe media, is er 

voldoende onderzoek gedaan naar de effecten van de traditionele media op het doen en laten 

van jongeren. Echter is de aandacht voor de effecten van seksueel getinte media op de 

(seksuele) gedragingen en attitudes van jongeren binnen dit onderzoeksveld gelimiteerd.  

De beperkte onderzoeken die zich hier wel mee bezig hebben gehouden zullen nu eerst 

worden besproken.  

Effect media op gevoelens 

De bezorgdheid over de effecten van seks in de media komen deels voort uit de 

onderzoeken waarin naar boven komt dat seksueel getinte media invloed heeft op de 
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gevoelens van vooral jonge kinderen. Er wordt gesteld dat het zien van seksueel getinte 

beelden in de media vooral bij jonge kinderen een onaangenaam gevoel kan opwekken, omdat 

zij niet in staat zijn deze beelden goed te kunnen plaatsen (Volbert, 2000; Ward, 2003). Uit 

het onderzoek van Cantor, Mades en Hyde (2003) blijkt dat jonge kinderen tot 12 jaar anders 

reageren op seksueel getinte beelden dan tieners en adolescenten. De jonge kinderen geven 

aan dat zij een afkeer hebben van seksuele beelden en zich meer schamen, angstiger zijn en 

zich schuldiger voelen dan de oudere kinderen na het zien die beelden. Verder blijkt dat naast 

de bovenstaande directe emotionele effecten, seksueel getinte media ook een lager zelfbeeld 

bij kinderen en jongeren kan veroorzaken (Grogan, Williams & Conner, 1996; Murnen, 

Smolak, Mills & Good, 2003). Met dit zelfbeeld wordt het beeld bedoeld wat men over 

zichzelf heeft en omvat onder andere de gedachten, gevoelens en attitudes met betrekking tot 

het eigen lichaam (Jung & Peterson, 2007). Een lager zelfbeeld is het gevolg van een 

geschetst ideaalbeeld van mannen en vrouwen in de media, waar de kinderen en adolescenten 

niet aan kunnen tippen. Zij gebruiken deze ideaalbeelden uit de media als een soort spiegel 

waar zij zichzelf continu mee vergelijken met als gevolg dat zij steeds minder zeker en 

tevreden worden naarmate zij vaker geconfronteerd worden met deze beelden. Dit effect van 

de media op het zelfbeeld van kinderen en adolescenten ligt in lijn met de sociale 

vergelijkingstheorie van Festinger (1954), die stelt dat men zichzelf door middel van 

vergelijkingen met anderen evalueert. Wanneer kinderen en adolescenten zichzelf vergelijken 

met de geschetste ideaalbeelden van mannen en vrouwen in de media is er volgens Festinger 

sprake van opwaartse vergelijkingen met anderen die beter zijn dan zijzelf. Deze opwaartse 

vergelijkingen worden vaak geassocieerd met een toename van depressie en woede en een 

afname in lichaamstevredenheid (Jung & Peterson, 2007). Vooral bij jonge meisjes is er een 

sterke relatie tussen het kijken naar rolmodellen in de media en een lager zelfbeeld. Dohnt en 

Tiggemann (2006) kwamen tot de conclusie dat jonge meisjes die veel televisie kijken na 
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verloop van tijd meer ontevreden zijn over hun eigen uiterlijk dan meisjes die minder vaak 

televisie kijken. Ook Grabe, Ward en Hyde (2008) kwamen tot deze conclusie en 

concludeerden bovendien dat de blootstelling aan het geschetste ideaalbeeld onder andere 

gerelateerd aan de kwetsbaarheid voor verschillende eetstoornissen. 

Effect media op seksuele verwachtingen 

Naast de bezorgdheid over de emoties van de jongeren heerst er ook bezorgdheid over 

de onrealistische en onterechte verwachtingen die de media over seks weet te creëren. Uit de 

literatuur van de afgelopen jaren blijkt dat de media steeds meer seksuele beelden toont, maar 

daarentegen weinig aandacht schenkt aan seksuele verantwoordelijkheid en de negatieve 

consequenties van seksueel risicogedrag (Kunkel, Cope-Farrar, Biely, Farinola & 

Donnerstein, 2001; Eyal, Kunkel, Biely & Finnerty, 2007). Het beeld dat de media hiermee 

onterecht over seks schetst is dat mooie, jonge en succesvolle personen die bezig houden met 

seksuele activiteiten bijna altijd positief worden beloond. Afgezien van het feit dat de media 

een onrealistisch beeld weergeeft is de kans dat jongeren dit beeld toch als ‘normaal’ ervaren 

en zelfs trachten het waargenomen gedrag te kopiëren zeer groot. De media is namelijk een 

belangrijke bron van seksuele socialisatie voor adolescenten. Socialisatie is het proces waarbij 

adolescenten seksuele kennis, attitudes, scripts, normen en verwachtingen over seksuele 

relaties leren en internaliseren (Brown, L’Engle, Pardun, Guo, Kenneavy & Jackson, 2006; 

L’Engle & Jackson, 2008). Dit socialisatie proces neemt aanzienlijk toe in de puberteit, een 

fase waarin adolescenten een intense zoektocht starten naar informatie over seksualiteit. 

Wanneer er een gebrek is aan direct beschikbare informatie over seksualiteit wenden de 

adolescenten zich tot de media, waar een overvloed aan seksueel getinte informatie aanwezig 

is (Sutton, Brown, Wilson & Klein, 2002). De consequenties van het onrealistische beeld dat 

de media over seks creëert op de verwachtingen en denkwijze, ofwel seksuele scripts, van de 

jongeren over seks is door meerdere studies onderzocht.  
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Uit verschillende studies komt naar voren dat bij het frequent zien van seksueel getinte 

beelden in de media de jongeren meer openstaan voor seksueel gedrag voor het huwelijk 

(L’Engle & Jackson, 2008), met verschillende partners (Peterson, Wingood, DiClemente, 

Harrington & Davies, 2007) en zelfs onveilige seks (Wingood et al., 2001). Ook blijkt uit een 

studie van Ward en Friedmann (2006) dat de media jongeren aanzet om een stereotypische 

denkwijze over mannen en vrouwen te accepteren, waarin mannen worden gezien als 

dominant partners en vrouwen als lustobject. Verder wijzen verschillende studies uit dat er 

een samenhang is tussen een frequente blootstelling aan seks in de media en het accepteren 

van gedwongen seks (Johnson, Jackson & Gatto, 1995; Kaestle, Tucker Halpern & Brown, 

2007; de Graaf, Nikken, Felten, Janssens & van Berlo, 2008). Uit deze onderzoeken blijkt dat 

jongeren die vaak geconfronteerd worden met seksueel getinte beelden, zoals videoclips of 

porno, gedwongen seks, geweld en ongewenste intimiteit meer accepteren.  

Effect media op seksueel gedrag 

Wellicht heerst de grootste bezorgdheid over de invloed van de seksuele media op het 

seksueel gedrag van de jongeren. In de literatuur wordt vaak een link gelegd tussen de 

frequentie van mediagebruik en het seksueel gedrag van jongeren (Collins, Elliot, Berry 2004; 

Ward & Friedman, 2006; Peter & Valkenburg, 2006). De media wordt al jaren beschouwd als 

een belangrijke factor als het gaat om vroegtijdig seksueel actieve jongeren, onveilige seks, 

tienerzwangerschappen en geslachtsziekten (Collins, Elliot, Berry, Kanouse, Kunkel, Hunter 

& Miu, 2004; Escobar-Chaves et al., 2005; Brown et al., 2006). Uit deze correlationele 

evenals longitudinale studies komt naar voren dat naarmate jongeren meer aan seksueel 

getinte media worden blootgesteld gemiddeld eerder beginnen met seks, meer seks hebben, 

meerdere seksuele partners hebben en meer intentie hebben om in de toekomst seks te hebben 

dan jongeren die minder vaak kijken. Verder komt naar voren dat jongeren die vaker naar 

seksueel getinte media kijken een verhoogde kans hebben op seksueel risicogedrag zoals 
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onveilige seks, zwangerschappen en geslachtsziekten (Peterson, Wingood, DiClemente, 

Harrington & Davies, 2007; Chandra, Martino, Collins, Elliot, Berry, Kanouse & Miu, 2008). 

Zelfs wanneer er wordt gecontroleerd voor invloeden van andere seksuele socialisatie 

bronnen, zoals familie, religie en school, blijft de invloed van media op seksueel gedrag 

significant (L’Engle, Brown & Kenneavy, 2006).  

Naast haar beïnvloedbaarheid, is de media belangrijk vanwege haar toegankelijkheid 

en hoeveelheid informatie voor jongeren die in een levensfase zitten waar ze volop in 

ontwikkeling zijn, met name op seksueel gebied. Vooral de ontwikkeling van de seksuele 

scripts staan in deze levensfase centraal, deze scripts zijn bepalend voor hoe men zich voelt, 

denkt en gedraagt in seksuele situaties (Gagnon & Simon, 1973). Om te achterhalen of deze 

seksuele scripts gevormd en beïnvloed worden door seks in de media zal worden gekeken 

naar verschillende onderzoeken die zich hierin hebben verdiept. 

Seksuele scripts 

 Al eerder werd de link tussen de invloed van de media en de seksuele scripts van de 

adolescenten gelegd. Simon en Gagnon (1986) stellen dat seksuele scripts mentale 

representaties zijn van de regels van seks (wat doe je wel, wat doe je niet en met wie). Deze 

seksuele scripts vormen en beïnvloeden de verwachtingen over de eerste keer seks met een 

ander (Krahé, Bieneck, & Scheinberger-Olwig, 2007). De seksuele scripts worden vooral 

toegepast wanneer de adolescenten een nieuwe seksuele relatie met iemand aangaan, omdat 

zij dan nog niet kunnen berusten op eigen ervaringen (Littleton & Axsom, 2003). Daarom 

hebben Krahé en haar collega’s in hun onderzoek naar de seksuele scripts van adolescenten de 

situatie gedefinieerd als een eerste keer seks met een nieuwe partner. Hierbij werd wel een 

belangrijk onderscheid gemaakt tussen verschillende seksuele scripts: persoonlijk, algemeen, 

en verkrachting script. Allereerst het persoonlijke script waar de nadruk lag op de 

verwachtingen van de adolescenten over hoe hun eigen eerste keer seks met een nieuwe 
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partner zou verlopen. Daarnaast omvatte het algemene script vragen over de verwachtingen 

van de adolescenten over hoe een eerste keer seks met een nieuwe partner over het algemeen 

onder heteroseksuele jongeren zou verlopen. Het verkrachting script omvatte de vragen over 

de verwachtingen van adolescenten over een eerste keer seks met iemand waarbij de een tot 

seksuele handelingen gedwongen wordt door de ander. Dit onderscheid in scripts komt voort 

uit eerder onderzoek dat wijst op een belangrijk verschil tussen individuele scripts en 

algemene en/of verkrachting scripts. Individuele scripts bestaan namelijk uit interpretaties die 

van persoonlijk belang zijn voor het individu en zich daarmee onderscheiden van algemene en 

verkrachting scripts die gebaseerd zijn op stereotypische generalisaties (Demorest, 1995). Uit 

het onderzoek van Krahé, Bieneck en Scheinberger-Olwig (2007) blijkt allereerst dat er 

inderdaad een onderscheid kan worden gemaakt tussen seksuele scripts, een zichtbaar verschil 

tussen de drie scripts is gebleken. Adolescenten creëren een onderscheid tussen de 

verwachtingen van seksuele ontmoetingen van leeftijdsgenoten in het algemeen (algemeen 

script) en de verwachtingen die ze over hun eigen seksuele ontmoetingen hebben (persoonlijk 

script). Dit onderscheid had tevens ook een duidelijke richting, de adolescenten waren in het 

persoonlijk script positiever en schatten de kans op risicogedrag kleiner in dan in het 

algemene en verkrachting script wat volledig in lijn ligt met eerder onderzoek (Krahé, 

Bieneck en Scheinberger-Olwig, 2004). Dit resultaat is te verklaren aan de hand van het 

onderzoek van Taylor en Brown (1988) naar positieve illusies, waardoor men de neiging heeft 

om zichzelf en de eigen relaties als rooskleuriger en positiever te beschouwen dan bij anderen. 

Men onderschat bovendien ook de kans dat zijzelf risico’s kunnen lopen, terwijl zij de kans 

dat anderen in risicovolle situaties terecht komen juist overschatten. Het werk van Taylor en 

Brown wordt naast het onderzoek van Krahé en haar collega’s ook beaamd door verschillende 

onderzoeken die inderdaad bevestigen dat positieve illusies optreden (Taylor, Kememy, Reed, 

Bower & Gruenewald, 2000; Wenger & Fowers, 2008). Krahé, Bieneck en Scheinberger-
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Olwig (2007) concluderen dan ook dat de karakteristieke kenmerken van de seksuele scripts 

van adolescenten met hun onderzoek zijn geïdentificeerd en bevestigen de rol van seksuele 

scripts als richtlijnen voor seksueel gedrag. 

Huidig onderzoek 

Bovenstaande onderzoeken wijzen uit dat seks in de traditionele media effect heeft op 

de emoties, seksuele verwachtingen, scripts en het gedrag van de jongeren. Er zijn echter vrij 

weinig onderzoeken die de nadruk leggen op de invloed van de nieuwe media op de seksuele 

verwachtingen en gedragingen van jongeren. Dit is opmerkelijk aangezien hedendaagse 

adolescenten deze nieuwe vorm van media als niet meer dan ‘normaal’ beschouwen en er 

fanatiek gebruik van maken terwijl de eventuele effecten hiervan (nog) niet bekend zijn. Het 

huidige onderzoek zal dan ook aan de hand van het onderzoek van Krahé en haar collega’s 

richten op de seksuele scripts van adolescenten over een eerste keer seks met een ander. 

Hierbij zal ook worden gekeken of dit wordt beïnvloed door blootstelling aan nieuwe media, 

dit aspect is in het onderzoek van Krahé en haar collega’s niet meegenomen. Onder nieuwe 

media wordt in dit onderzoek voornamelijk het gebruik van sociale netwerksites verstaan, 

omdat uit cijfers van het CBS (2010) blijkt dat jongeren hier van alle nieuwe media kanalen 

het meest actief op zijn.  

Het eerste doel van dit onderzoek is om resultaten uit eerder onderzoek met betrekking 

tot de aanwezigheid van de karakteristieke kenmerken van de seksuele scripts te 

herbevestigen. Er zal net zoals bij het onderzoek van Krahé, Bieneck en Scheinberger-Olwig 

(2007) onderscheid worden gemaakt in de drie seksuele scripts: persoonlijk, algemeen en 

verkrachting script. Ook wordt er specifiek gekeken of de kenmerken tussen de drie scripts 

inderdaad van elkaar verschillen, en hoe zij dan van elkaar verschillen.  
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Verder zal worden gekeken of de mate van seksuele ervaring van de adolescenten invloed 

heeft op wat zij verwachten over hun eigen eerste keer seks met een partner in tegenstelling 

tot hoe dit bij leeftijdsgenoten in het algemeen of in een gedwongen situatie zou verlopen. 

Het tweede doel van dit onderzoek is om na te gaan of de adolescenten die frequent 

gebruik van social media andere gedragsuitingen en andere verwachtingen hebben over seks 

dan adolescenten die minder vaak gebruik maken van social media. Allereerst zal worden 

gekeken of adolescenten die frequent gebruik maken van social media meer seksuele 

ervaringen hebben opgedaan dan adolescenten die minder vaak gebruik maken van social 

media. Daarnaast zal specifiek worden gekeken of de mate van social media gebruik invloed 

heeft op de verwachtingen van adolescenten over hoe een gedwongen seksuele situatie zou 

verlopen. Tot slot zal worden nagegaan of adolescenten die meer gebruik maken van social 

media meer risicovol gedrag op het internet vertonen dan adolescenten die minder gebruik 

maken van social media. Hiermee zal het huidig onderzoek trachten na te gaan of de mate van 

social media gebruik een merkbaar effect heeft op de seksuele scripts; en hiermee de 

verwachtingen en het seksueel gedrag van de adolescenten met betrekking tot een eerste keer 

seks met een ander beïnvloedt.  

Hypothesen 

Hypothese 1: De kenmerken van de algemene seks script verschillen van de 

individuele seks script, en zowel de kenmerken van de algemene als de individuele script 

verschillen van de verkrachting script. De verwachting is dat het individuele script meer 

positieve kenmerken bevat, zoals de waarschijnlijkheid dat de adolescent zelf hoopt op seks 

met de ander, vergeleken met het algemene en het verkrachting script. Bovendien wordt op 

basis van de theorie rondom positieve illusies ook verwacht dat het individuele script minder 

negatieve kenmerken bevat, zoals de waarschijnlijkheid dat de partner dronken of stoned is, 

vergeleken met het algemene script.  
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Hypothese 2: Individuele seks scripts worden beïnvloed door de mate van seksuele 

ervaring, in tegenstelling tot de algemene en verkrachting seks scripts die minder worden 

beïnvloed door seksuele ervaring. Individuele seks scripts zijn gebaseerd op schematische 

representaties van seksuele ontmoetingen, deze cognitieve schema’s bepalen hoe men 

seksuele situaties interpreteert en ingaat. Dit is per individu verschillend en ontwikkelt zich 

naar aanleiding van seksuele ervaringen waardoor dit in de loop der tijd kan veranderen. In 

tegenstelling tot het individuele script zijn de algemene en het verkrachting script gebaseerd 

op stereotypische generalisaties (Krahe, Bieneck & Scheinberger-Olwig, 2007). Vanuit deze 

beredenering wordt daarom verwacht dat zowel de algemene als het verkrachting script 

minder onder invloed staan van persoonlijke seksuele ervaringen dan het individuele script. 

Hypothese 3: Adolescenten die dagelijks gebruik maken van social media hebben 

meer seksuele ervaringen opgedaan in vergelijking met adolescenten die minder gebruik 

maken van social media. Dat er een link kan worden gelegd tussen de frequentie van 

traditioneel media gebruik en het seksueel gedrag van jongeren is al eerder genoemd. Er zijn 

nog geen onderzoeken bekend die hebben gekeken naar de link tussen de frequentie van 

nieuwe media en het seksueel gedrag van jongeren. Toch is het aannemelijk dat ook hier de 

link tussen de frequentie van mediagebruik en het seksueel gedrag kan worden gevonden. 

Het is daarom een kleine stap om ook aan te nemen dat naarmate jongeren meer gebruik 

maken van de nieuwe media, zij meer seksueel actief zijn dan jongeren die hier minder 

gebruik van maken. 

Hypothese 4: Adolescenten die dagelijks gebruik maken van social media reageren 

neutraler in de verkrachting script dan de adolescenten die niet dagelijks gebruik maken van 

social media. Zoals eerder genoemd is er een samenhang tussen een frequente blootstelling 

aan seks in de media en het accepteren van gedwongen seks. Om deze reden wordt verwacht 
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dat adolescenten die dagelijks gebruik maken van social media neutraler reageren in het 

verkrachting script, omdat een tolerantere houding door de media wordt gestimuleerd.  

Hypothese 5: Adolescenten die dagelijks gebruik maken van social media vertonen 

meer risico gedrag op internet dan adolescenten die niet dagelijks gebruik maken van social 

media. Deze verwachting is gebaseerd op de eerder besproken sociale leertheorie van Bandura 

(1978) die stelt dat men risicovol gedrag kan leren en imiteren uit seksueel getinte beelden als 

dit gedrag bijna altijd worden beloond. Om deze reden wordt in dit onderzoek verwacht dat 

adolescenten die dagelijks gebruik maken van sociale media, en risicovolle gedragingen 

eerder als normatief zijn, meer risicogedrag vertonen op het internet. Verwacht wordt dat zij 

onder andere vaker online met onbekenden communiceren, vaker over seksueel getinte 

onderwerpen communiceren en vaker seksueel getinte foto’s delen met onbekenden.  

 

Methode 

Proefpersonen 

De proefpersonen bestaan uit 65 jongens en 77 meisjes in de leeftijd van 14 tot en met 

17 jaar. Zowel de jongens (M = 15.72, SE =.647) als de meisjes (M = 15.55, SE =.640) zijn 

gemiddeld 15 jaar. Allen hebben aan het begin van de vragenlijst aangegeven graag mee te 

willen doen aan het onderzoek. Door deel te nemen aan dit onderzoek maakten de 

adolescenten kans op een Ipod Shuffle.  

De adolescenten zijn benaderd om mee te doen met dit onderzoek via de bovenbouw 

teammanagers Atheneum & HAVO van de middelbare school Het Baken Park Lyceum te 

Almere. Vanwege de leeftijd van de adolescenten en de seksueel getinte vragen in het 

onderzoek dienden de ouders en/of verzorgers van de adolescenten eerst een 

toestemmingsverklaring te ondertekenen (zie bijlage 1). De ethische commissie van de 
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afdeling Psychologie van de Universiteit van Amsterdam heeft voor dit onderzoek 

toestemming verleend (archiefnummer 2009-SP-1970). 

Materiaal 

In dit onderzoek is gebruik gemaakt van drie verschillende scripts waarin een situatie 

werd beschreven over een eerste keer seks met een partner werd. De vragen van deze drie 

scripts zijn afgeleid uit het onderzoek van Krahé, Bieneck en Scheinberger-Olwig (2007). In 

het persoonlijke script werd de proefpersonen gevraagd om zich een situatie voor te stellen 

die hen persoonlijk zou kunnen overkomen. Dit script bestaat uit twaalf vragen waarvan bijna 

allen met een vijfpuntsschaal te beantwoorden zijn. De eerste vraag binnen dit script is: 

‘Hadden jullie afgesproken elkaar te ontmoeten?’ met als antwoordmogelijkheid een 

vijfpuntsschaal waarbij 1 staat voor ‘elkaar per toeval ontmoet’ en 5 staat voor ‘afgesproken 

elkaar te ontmoeten’. De tweede vraag binnen dit script is: ‘Hoe waarschijnlijk is het dat jullie 

elkaar hebben ontmoet (a) in een café of discotheek, (b) op school, (c) bij jou thuis, (d) bij de 

ander thuis, (e) via internet?’ met als antwoordmogelijkheid een vijfpuntsschaal waarbij 1 

staat voor ‘zeer onwaarschijnlijk’ en 5 staat voor ‘zeer waarschijnlijk’. De derde vraag binnen 

dit script is: ‘Hoe zou jij seks beschrijven? Oftewel wat vind jij wel of geen seks?’, waarbij 

zeven seksuele handelingen (zoenen, strelen, vingeren, aftrekken, pijpen, beffen, 

geslachtsgemeenschap) kunnen worden gesleept naar de twee vakken: wel of geen seks. De 

daaropvolgende vraag binnen dit script is: ‘Hoe waarschijnlijk is het dat de ander vanaf het 

begin hoopt op seks met jou?’ met als antwoordmogelijk een vijfpuntsschaal waarbij 1 staat 

voor ‘zeer onwaarschijnlijk’ en 5 staat voor ‘zeer waarschijnlijk’. De volgende vraag binnen 

dit script is: ‘Hoe waarschijnlijk is het dat jij vanaf het begin hoopt op seks met de ander?’ 

met als antwoordmogelijkheid een vijfpuntsschaal waarbij 1 staat voor ‘zeer onwaarschijnlijk’ 

en 5 staat voor ‘zeer waarschijnlijk’. De vraag daarna is: ‘Hoe waarschijnlijk is het dat de seks 

gepland is?’ met als antwoordmogelijkheid een vijfpuntsschaal waarbij 1 staat voor ‘zeer 
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onwaarschijnlijk’ en 5 staat voor ‘zeer waarschijnlijk’. Daarna volgt de vraag: ‘Hoe 

waarschijnlijk is het dat de seks plaatsvindt (a) bij jou thuis, (b) bij de ander thuis, (c) in de 

auto, (d) ergens buiten, (e) in een café of discotheek’ met als antwoordmogelijkheid een 

vijfpuntsschaal waarbij 1 staat voor ‘zeer onwaarschijnlijk’ en 5 staat voor ‘zeer 

waarschijnlijk’. De volgende vraag binnen dit script is: ‘Hadden jullie elkaar voor deze avond 

al eens eerder ontmoet?’ met als antwoordmogelijkheid een vijfpuntsschaal waarbij 1 staat 

voor ‘nog nooit’ en 5 staat voor ‘heel vaak’. De daaropvolgende vraag binnen dit script is: 

‘Hoe waarschijnlijk is het dat (a) jij (soft)drugs had gebruikt, (b) de ander (softdrugs) had 

gebruikt, (c) jij alcohol had gedronken, (d) de ander alcohol had gedronken?’ met als 

antwoordmogelijkheid een vijfpuntsschaal waarbij 1 staat voor ‘helemaal niet’ en 5 staat voor 

‘absoluut wel’. Daarna volgt de vraag: ‘Hoe dronken/stoned was (a) jij, (b) de ander?’ met als 

antwoordmogelijkheid een vijfpuntsschaal waarbij 1 staat voor ‘helemaal niet’ en 5 staat voor 

‘absoluut wel’. De op één na laatste vraag binnen dit script is: ‘Hoe voelen jullie je na de seks 

(a) hoe voel jij je na de seks (b) hoe voelt de ander zich na de seks?’ met als 

antwoordmogelijkheid een vijfpuntsschaal waarbij 1 staat voor ‘zeer slecht’ en 5 staat voor 

‘zeer goed’. De laatste vraag binnen dit script is: ‘Wat verwachten jullie na de seks (a) wat 

verwacht jij na de seks (b) wat verwacht de ander na seks?’ met drie mogelijke antwoorden: 

elkaar nooit meer zien, geen vaste relatie of een vaste relatie.  

In het algemene script werd de proefpersonen gevraagd om zich een situatie voor te 

stellen die andere jongeren zou kunnen overkomen. Op basis van het antwoord op de vraag 

wat de geaardheid van de proefpersoon is, vond er een aanpassing plaatst in de formulering 

van de vragen. Dit script bestaat uit ook uit de bovenstaande twaalf vragen, waarbij alleen de 

formulering is aangepast naar algemene vorm.  

In het verkrachting script werd de proefpersoon gevraagd om zich een situatie voor te 

stellen waarbij één van de twee jongeren gedwongen werd tot seks. Op basis van het 
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antwoord op de vraag wat de geaardheid van de proefpersoon is, vond er een aanpassing 

plaatst in de formulering van de vragen. Het verkrachting script bestaat uit ook uit de 

bovenstaande twaalf vragen, waarbij uiteraard de formulering is aangepast van algemene 

vorm naar de persoon die dwingt tot seks en de persoon die gedwongen wordt tot seks. Verder 

bestaat dit script nog uit vijf specifieke vragen die alleen in het verkrachting script worden 

gevraagd. De eerste specifieke vraag binnen dit script is: ‘Hoe waarschijnlijk is het dat (a) een 

jongen een meisje tot seks heeft gedwongen (b) een meisje een jongen tot seks heeft 

gedwongen’ met als antwoordmogelijkheid een vijfpuntsschaal waarbij 1 staat voor ‘zeer 

onwaarschijnlijk’ en 5 staat voor ‘zeer waarschijnlijk’. De tweede specifieke vraag binnen dit 

script is: ‘Wat wil de persoon die tot seks gedwongen wordt verder?’ met een vijftal 

antwoordmogelijkheden: dat niemand weet wat er gebeurd is, ander nooit meer zien, dat alles 

blijft zoals het was, in contact blijven met de ander of dat de ander gestraft wordt. De derde 

specifieke vraag binnen dit script is: ‘Wat wil de persoon die dwingt verder?’ met een viertal 

antwoordmogelijkheden: dat niemand weet wat er gebeurd is, ander nooit meer zien, dat alles 

blijft zoals het was of in contact blijven met de ander. Daarna volgt de vraag: ‘Hoe 

waarschijnlijk is het dat de persoon die gedwongen wordt (a) eerst ‘ja’ zegt ook al wil hij/zij 

geen seks, (b) meteen ‘nee’ zegt, (c) naar de politie stapt, (d) vrienden verteld wat er gebeurd 

is, (e) zijn/haar ouders verteld wat er gebeurd is, (f) een vertrouwenspersoon verteld wat er 

gebeurd is of (g) niemand verteld wat er gebeurd is, met als antwoordmogelijkheid een 

vijfpuntsschaal waarbij 1 staat voor ‘zeer onwaarschijnlijk’ en 5 staat voor ‘zeer 

waarschijnlijk’. Afsluitend volgt de vraag: ‘Hoe waarschijnlijk is het dat de persoon die 

gedwongen wordt duidelijk maakt geen seks te willen door (a) te schreeuwen, (b) fysiek 

weerstand te bieden’ met als antwoordmogelijkheid een vijfpuntsschaal waarbij 1 staat voor 

‘helemaal niet’ en 5 staat voor ‘absoluut wel’. 
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Afsluitend zijn er vragen over het gebruik van social media opgenomen in het 

onderzoek. De proefpersonen gaven eerst aan of ze gebruik maken van social media en welk 

sociale netwerksite zij het meest gebruiken. Daarna volgden tien vragen over het gebruik van 

deze social media aan alle proefpersonen die aangaven minstens één social media account te 

hebben. De eerste vraag binnen dit deel is als volgt: ‘Hoeveel dagen per week bezoek je deze 

sociale netwerksite gemiddeld?’ met (a) 1 tot 2 dagen, (b) 3 tot 4 dagen, (c) alleen in het 

weekend, (d) alleen door de weeks en (e) elke dag als antwoordmogelijkheden. De tweede 

vraag binnen dit deel is: ‘Hoe vaak bezoek je deze sociale netwerksite per dag?’ met (a) alleen 

in de ochtend, (b) alleen in de middag, (c) alleen in de avond of (d) de hele dag door als 

antwoordmogelijkheden. Daarna volgt de vraag: ‘Heb je wel eens een seksueel getinte foto (a) 

van jezelf op deze sociale netwerksite geplaatst, (b) van anderen op deze sociale netwerksite 

gezien?’ met als antwoordmogelijkheid een vijfpuntsschaal waarbij 1 staat voor ‘nooit’ en 5 

staat voor ‘voortdurend’. De daaropvolgende vraag is: ‘Ontvang je reacties op je profiel (a) 

van bekenden, (b) van mensen die je alleen via het internet kent, (c) van onbekenden?’ met 

antwoordmogelijkheid een vijfpuntsschaal waarbij 1 staat voor ‘nooit’ en 5 staat voor 

‘voortdurend’. De volgende vraag binnen dit deel is: ‘De reacties die ik ontvang op mijn 

profiel van bekenden/onbekenden zijn (a) seksueel getint, (b) bedreigend, (c) lovend?’ met als 

antwoordmogelijkheid een vijfpuntsschaal waarbij 1 staat voor ‘nooit’ en 5 staat voor 

‘voortdurend’. Daarna volgt de vraag: ‘Chat je wel eens met bekenden/onbekenden over 

seksueel getinte onderwerpen via chatrooms (bijvoorbeeld MSN, Skype of privé chatrooms)?’ 

met als antwoordmogelijkheid een vijfpuntsschaal waarbij 1 staat voor ‘zelden’ en 5 staat 

voor ‘voortdurend’. De volgende vraag binnen dit deel is: ‘Hoeveel tijd besteed je gemiddeld 

per dag aan mobiele communicatie (denk aan sms’en, Ping! en Whatsapp)?’ met (a) alleen in 

de ochtend, (b) alleen in de middag, (c) alleen in de avond, (d) de hele dag door en (e) niet tot 

nauwelijks als antwoordmogelijkheden. De één na laatste vraag binnen dit deel is: ‘Heb je wel 
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eens een seksueel getinte foto van jezelf via je je telefoon gedeeld (a) met bekenden en (b) 

met onbekenden’? met als antwoordmogelijkheid een vijfpuntsschaal waarbij 1 staat voor 

‘nooit’ en 5 staat voor ‘voortdurend’. De laatste vraag binnen dit deel is: ‘Ping, sms of 

Whatsapp je wel eens over seksueel getinte onderwerpen (a) met bekenden en (b) met 

onbekenden?’ met als antwoordmogelijkheid een vijfpuntsschaal waarbij 1 staat voor ‘nooit’ 

en 5 staat voor ‘voortdurend’. 

Procedure 

Zoals eerder aangegeven dienden de ouders en/of verzorgers voorafgaande aan het 

onderzoek een toestemmingsverklaring te ondertekenen. Alle toestemmingsverklaringen 

werden een dag voor het onderzoek gecontroleerd door de mentoren van de desbetreffende 

klassen. Gedurende twee weken hebben alle vierdejaars HAVO en VWO klassen afzonderlijk 

het onderzoek tijdens mentoruur afgenomen. De digitale vragenlijsten die de proefpersonen 

dienden in te vullen is opgezet aan de hand van Qualtrics. Dit is een zeer uitgebreide tool 

speciaal voor online vragenlijst onderzoeken. Het invullen van deze digitale vragenlijst nam 

ongeveer twintig minuten in beslag en vond plaats in een computerlokaal. Alle proefpersonen 

gaven allereerst antwoord op de vragen van het persoonlijk script, en werden daarna 

willekeurig toegewezen aan het algemene script of het verkrachting script. Het was niet 

mogelijk om bij alle afnames aanwezig te zijn, om deze reden kregen alle mentoren die 

tijdens het onderzoek de proefpersonen begeleidde vooraf een handleiding (zie bijlage 2). In 

de handleiding werd ingegaan op een aantal regels die van belang zijn voor de bruikbaarheid 

van de resultaten uit het onderzoek. 
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Resultaten 

Demografische gegevens 

Van de 65 jongens zitten 43 jongens in hun vierde jaar HAVO en 22 in klas 4 VWO. De 

jongens hebben op dit moment een cijfergemiddelde van 6.79 (SE =.710). Van de 77 meisjes 

zitten er 55 meisjes in hun vierde jaar HAVO en 22 in klas 4 VWO. Het cijfergemiddelde ligt 

bij de meisjes op dit moment op een 6.61 (SE =.970). Er is geen significant verschil in 

cijfergemiddelde tussen de jongens en de meisjes, t(136)=1.255, p=.212. Wel is er een 

significant verschil in cijfergemiddelde tussen de vierde jaar HAVO (M=6.506, SD=.867) en 

de vierde klas VWO (M=7.08, SD=.725), t(136)=3.819, p=.0001.  

Van de 142 proefpersonen gaven er 130 aan dat ze in Nederland zijn geboren en vier 

proefpersonen gaven aan in Suriname te zijn geboren. De overige acht proefpersonen zijn 

geboren in Turkije, Afghanistan, Amerika, China, Ghana, Honduras, Koerdistan, en Syrië.  

Aan de proefpersonen is gevraagd in hoeverre zij ervaring hebben met de volgende seksuele 

handelingen: zoenen, strelen, vingeren of aftrekken, beffen of pijpen, en 

geslachtsgemeenschap. Van de 142 proefpersonen gaven er 30 aan nog nooit te hebben 

gezoend, 34 proefpersonen gaven aan hier weinig ervaring mee te hebben en de overige 78 

proefpersonen gaven aan veel te hebben gezoend. Op de vraag of de proefpersonen ervaring 

hebben met strelen gaven 50 proefpersonen het antwoord ‘nee’, 28 proefpersonen gaven het 

antwoord ‘weinig’ en de overige 64 proefpersonen gaven het antwoord ‘veel’. Op de vraag of 

de proefpersonen ervaring hebben met vingeren of aftrekken gaven 66 proefpersonen het 

antwoord ‘nee’, 33 proefpersonen gaven het antwoord ‘weinig’ en de overige 43 

proefpersonen gaven het antwoord ‘veel’. Van de 142 proefpersonen gaven 88 proefpersonen 

aan geen ervaring te hebben met beffen of pijpen, 20 proefpersonen gaven aan weinig 

ervaring hiermee te hebben en de overige 34 proefpersonen gaven aan hier veel ervaring mee 
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te hebben. Op de vraag of de proefpersonen ervaring hebben met geslachtsgemeenschap 

gaven 88 proefpersonen ‘nee’ als antwoord, 20 proefpersonen gaven ‘weinig’ als antwoord en 

de overige 34 proefpersonen gaven aan veel ervaring te hebben hiermee. Van de in de totaal 

142 proefpersonen gaven er 137 aan dat ze heteroseksueel zijn. Slechts twee proefpersonen 

gaven aan biseksueel te zijn en de overige drie proefpersonen gaven aan nog te twijfelen over 

hun geaardheid. Aangezien slechts een gering aantal proefpersonen niet heteroseksueel is, is 

besloten om alleen de heteroseksuele proefpersonen verder in de analyses op te nemen.  

Hypothese 1  

 Alle 137 proefpersonen hebben de vragen van het persoonlijk script en één ander 

script ingevuld. Of de proefpersonen naast het persoonlijk script de vragen van het algemene 

script of de vragen van het verkrachting script dienden in te vullen werd volledig willekeurig 

bepaald door Qualtrics. Er zijn door Qualtrics 69 proefpersonen (30 jongens en 39 meisjes) 

toegewezen aan het algemene script en 68 (33 jongens en 35 meisjes) aan het verkrachting 

script. Om het verschil tussen de antwoorden die de proefpersonen gaven bij het persoonlijk 

script te vergelijken met de antwoorden van het algemene script of het verkrachting script, 

zijn de antwoorden aan de hand van ANOVA’s voor herhaalde metingen getoetst. Hierbij 

werd ook gekeken naar eventuele interactie-effecten tussen sekse en scripttype. Het aantal 

proefpersonen per vergelijking kan verschillen doordat er in elk script proefpersonen zijn die 

op bepaalde vragen geen antwoord hebben gegeven. 

De eerste vraag binnen het persoonlijke script betreft de vraag ‘Hadden jullie 

afgesproken elkaar te ontmoeten?’ binnen het algemene en verkrachting script is de vraag als 

volgt gesteld ‘Hadden de twee tieners afgesproken elkaar te ontmoeten?’. Uit de resultaten 

blijkt dat bij het vergelijken van het persoonlijke script met het algemene script er een 

significant hoofdeffect is opgetreden voor de verwachting dat er is afgesproken elkaar te 
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ontmoeten F(1,66) = 13.003, p =.001, ηp²=.165. De proefpersonen zijn in de verwachting dat 

er bij het persoonlijke script is afgesproken elkaar te ontmoeten en minder sprake is van 

toeval (M=4.06, SE=.125) in vergelijking met het algemene script (M=3.52, SE=.127). Ook is 

er een interactie-effect gevonden tussen sekse en het scripttype F(1,66) = 4.166, p =.045, ηp² 

=.059. Dit effect wordt vooral door de meisjes veroorzaakt F(1,66) = 18.071, p=.001, ηp² 

=.215 in tegenstelling tot de jongens F(1,66) = 1.095, p=.299, ηp² =.016. De meisjes zijn in 

tegenstelling tot de jongens in het persoonlijk script veel meer in de verwachting dat er 

afgesproken is elkaar te ontmoeten dan in het algemene script. De gemiddelde antwoorden 

zijn per sekse en per scripttype weergegeven in Tabel 1.  

Tabel 1: Gemiddelde verwachting dat er is afgesproken om elkaar te ontmoeten per sekse en 

scripttype, N = 68. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   3.90   .187 

   Algemeen   3.67   .190 

    

Meisje   Persoonlijk   4.21   .166 

   Algemeen   3.37   .169 

 

Uit de resultaten blijkt dat bij het vergelijken van het persoonlijke script met het 

verkrachting script er een significant hoofdeffect is opgetreden voor de verwachting dat er is 

afgesproken elkaar te ontmoeten F(1,67) = 3.984, p =.05, ηp² =.056. De proefpersonen zijn 

meer in de verwachting dat er bij het persoonlijke script is afgesproken elkaar te ontmoeten en 

minder sprake is van toeval (M=3.64, SE=.147) in vergelijking met het verkrachting script 

(M=3.20, SE=.150). Er is geen interactie-effect tussen sekse en het scripttype opgetreden, 

F(1,67)= 0.510, p =.478, ηp² =.008. Zowel de jongens en meisjes zijn meer in de verwachting 

dat er is afgesproken elkaar te ontmoeten in het persoonlijk script in vergelijking met het 
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verkrachting script, echter is dit verschil niet significant. Deze gemiddelde antwoorden zijn 

per sekse en per scripttype weergegeven in Tabel 2.  

Tabel 2: Gemiddelde verwachting dat er is afgesproken om elkaar te ontmoeten per sekse en 

scripttype, N = 69. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   3.44   .215 

   Verkrachting   3.16   .219 

    

Meisje   Persoonlijk   3.84   .200 

   Verkrachting   3.24   .204 

 

De volgende vraag binnen de scripts ging over de waarschijnlijkheid van de ontmoetingsplek 

op die bewuste avond. Allereerst volgen de resultaten van een café of discotheek als 

ontmoetingsplek op die bewuste avond. Uit deze resultaten blijkt dat bij het vergelijken van 

het persoonlijke script met het algemene script er een significant hoofdeffect is opgetreden 

voor de waarschijnlijkheid dat de ontmoeting plaatsvond in café of discotheek F(1,46) = 

26.405, p =.0001, ηp² =.365. De proefpersonen zijn meer in de verwachting dat de ontmoeting 

plaatsvond in een café of discotheek in het algemene script (M=3.72, SE=.157) in vergelijking 

met het persoonlijke script (M=2.68, SE=.182). Er is geen interactie-effect tussen sekse en het 

scripttype opgetreden, F(1,46)= 0.475, p =.494, ηp² =.010. Echter zijn zowel de jongens en 

meisjes zijn meer in de verwachting dat in het algemene script de ontmoeting plaatsvond in 

een café of discotheek in vergelijking met het persoonlijke script. Deze gemiddelde 

antwoorden zijn per sekse en per scripttype weergegeven in Tabel 3.  
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Tabel 3: Gemiddelde verwachting dat een café of discotheek de ontmoetingsplek was op die 

bewuste avond, N = 49. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   2.76   .274 

   Algemeen   3.67   .235 

    

Meisje   Persoonlijk   2.59   .241 

   Algemeen   3.78   .207 

 

Bij het vergelijken van het persoonlijke script met het verkrachting script blijkt een significant 

hoofdeffect te zijn opgetreden voor de waarschijnlijkheid dat de ontmoeting plaatsvond in een 

café of discotheek F(1,54) = 19.177, p =.0001, ηp² =.262. De proefpersonen zijn meer in de 

verwachting dat de ontmoeting plaatsvond in een café of discotheek in het verkrachting script 

(M=3.81, SE=.155) in vergelijking met het persoonlijke script (M=2.92, SE=.155). Er is geen 

interactie-effect tussen sekse en het scripttype opgetreden, F(1,54)= 2.069, p =.156, ηp² =.037. 

Zowel de jongens en meisjes meer in de verwachting dat in de verkrachting script de 

ontmoeting plaatsvond in een café of discotheek in vergelijking met het persoonlijke script. 

Deze gemiddelde antwoorden zijn per sekse en per scripttype weergegeven in Tabel 4.  

Tabel 4: Gemiddelde verwachting dat een café of discotheek de ontmoetingsplek was op die 

bewuste avond, N = 56. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   3.26   .223 

   Verkrachting   3.85   .223 

    

Meisje   Persoonlijk   2.59   .215 

   Verkrachting   3.78   .215 
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Daarna beantwoordden de proefpersonen de vraag hoe waarschijnlijk het is dat men elkaar 

heeft ontmoet op school. Uit deze resultaten blijkt dat bij het vergelijken van het persoonlijke 

script met het algemene script er een significant hoofdeffect is opgetreden voor de 

waarschijnlijkheid dat de ontmoeting plaatsvond op school F(1,57) = 5.439, p =.023, ηp² 

=.087. De proefpersonen zijn meer in de verwachting dat de ontmoeting plaatsvond op school 

in het persoonlijke script (M=4.00, SE=.115) in vergelijking met het algemene script 

(M=3.66, SE=.126). Er is geen interactie-effect tussen sekse en het scripttype opgetreden, 

F(1,57)= 0.993, p =.338, ηp² =.016. Echter zijn zowel de jongens en meisjes zijn meer in de 

verwachting dat in het persoonlijk script de ontmoeting plaatsvond op school in vergelijking 

met het algemene script. Deze gemiddelde antwoorden zijn per sekse en per scripttype 

weergegeven in Tabel 5.  

Tabel 5: Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype dat de ontmoeting plaatsvond op 

school, N = 55. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   4.17   .164 

   Algemeen   3.69   .179 

    

Meisje   Persoonlijk   3.83   .161 

   Algemeen   3.63   .176 

 

Bij het vergelijken van het persoonlijke script met het verkrachting script is een significant 

hoofdeffect opgetreden voor de waarschijnlijkheid dat de ontmoeting plaatsvond op school 

F(1,52) = 32.765, p =.0001, ηp² =.387. De proefpersonen zijn meer in de verwachting dat de 

ontmoeting plaatsvond op school in het persoonlijke script (M=3.79, SE=.134) in vergelijking 

met het verkrachting script (M=2.68, SE=.169). Er is geen interactie-effect tussen sekse en het 

scripttype opgetreden, F(1,52)= 1.645, p =.205, ηp² =.031. Echter zijn zowel de jongens en 
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meisjes zijn meer in de verwachting dat in het persoonlijk script de ontmoeting plaatsvond op 

school in vergelijking met het verkrachting script. Deze gemiddelde antwoorden zijn per 

sekse en per scripttype weergegeven in Tabel 6.  

Tabel 6: Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype dat de ontmoeting plaatsvond op 

school, N = 54. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   3.62   .182 

   Verkrachting   2.76   .229 

    

Meisje   Persoonlijk   3.96   .196 

   Verkrachting   2.60   .247 

 

Vervolgens beantwoordden de proefpersonen de vraag hoe waarschijnlijk het is dat men 

elkaar heeft ontmoet bij elkaar thuis. Hierin werd bij het persoonlijke script een onderscheid 

gemaakt tussen ‘bij jou thuis’ en ‘bij de ander thuis’, bij de overige twee scripts werd dit 

onderscheid niet gemaakt. Bij het vergelijken van de antwoorden van het persoonlijke script 

(‘bij jou thuis’) met het algemene script (‘bij één van de twee thuis’) is geen significant effect 

gevonden voor de waarschijnlijkheid dat de ontmoeting plaatsvond bij elkaar thuis F(1,41) 

=.335, p =.566, ηp² =.008. Bij het vergelijken van de antwoorden van het persoonlijke script 

(‘bij de ander thuis’) met het algemene script (‘bij één van de twee thuis’) is een marginaal 

effect gevonden voor de waarschijnlijkheid dat de ontmoeting plaatsvond bij elkaar thuis 

F(1,46)= 3.535, p=.066, ηp² =.071. De proefpersonen zijn meer in de verwachting dat de 

ontmoeting plaatsvond op bij elkaar thuis in het persoonlijke script (M=3.01, SE=.161) in 

vergelijking met het algemene script (M=2.67, SE=.153). Er is geen interactie-effect tussen 

sekse en het scripttype opgetreden, F(1,46) =.063, p =.802, ηp² =.001. Echter zijn zowel de 

jongens en meisjes zijn meer in de verwachting dat in het persoonlijk script de ontmoeting 
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plaatsvond op school in vergelijking met het algemene script. Deze gemiddelde antwoorden 

zijn per sekse en per scripttype weergegeven in Tabel 7.  

Tabel 7: Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype dat de ontmoeting plaatsvond op bij 

elkaar thuis, N = 48. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   3.10   .246 

   Algemeen   2.80   .234 

    

Meisje   Persoonlijk   2.93   .208 

   Algemeen   2.54   .197 

 

Bij het vergelijken van de antwoorden van het persoonlijke script (‘bij jou thuis’) met het 

verkrachting script (‘bij één van de twee thuis’) is geen significant effect gevonden voor de 

waarschijnlijkheid dat de ontmoeting plaatsvond bij elkaar thuis F(1,54) =.019, p =.892, ηp² 

=.000. Ook bij het vergelijken van de antwoorden van het persoonlijke script (‘bij ander 

thuis’) met het verkrachting script (‘bij één van de twee thuis’) is geen significant effect 

gevonden voor de waarschijnlijkheid dat de ontmoeting plaatsvond bij elkaar thuis F(1,47) = 

1.396, p =.243, ηp² =.029.  

De proefpersonen werden als laatst gevraagd hoe waarschijnlijk het is dat de twee jongeren 

elkaar op het internet hebben ontmoet. Bij het vergelijken van het persoonlijke script met het 

algemene script is een significant hoofdeffect opgetreden voor de waarschijnlijkheid dat de 

twee elkaar hebben ontmoet op het internet F(1,34) = 18.553, p =.0001, ηp² =.353. De 

proefpersonen zijn meer in de verwachting dat de ontmoeting plaatsvond op het internet in het 

algemene script (M=3.01, SE=.193) in vergelijking met het persoonlijk script (M=2.00, 

SE=.202). Er is geen interactie-effect tussen sekse en het scripttype opgetreden, F(1,34) 
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=.502, p =.480, ηp² =.015. Echter zijn zowel de jongens en meisjes zijn meer in de 

verwachting dat in het algemene script de ontmoeting plaatsvond op internet in vergelijking 

met het persoonlijk script. Deze gemiddelden zijn per sekse en per scripttype weergegeven in 

Tabel 8.  

Tabel 8: Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype dat de ontmoeting plaatsvond op 

internet, N = 36. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   1.94   .294 

   Algemeen   3.12   .281 

    

Meisje   Persoonlijk   2.05   .278 

   Algemeen   2.90   .266 

 

Bij het vergelijken van het persoonlijke script met het verkrachting script is een significant 

hoofdeffect opgetreden voor de waarschijnlijkheid dat de twee elkaar hebben ontmoet op het 

internet F(1,44) = 37.427, p =.0001, ηp² =.460. De proefpersonen zijn meer in de verwachting 

dat de ontmoeting plaatsvond op het internet in het verkrachting script (M=3.75, SE=.199) in 

vergelijking met het persoonlijk script (M=2.28, SE=.171). Ook is er sprake van een 

marginaal interactie-effect tussen sekse en het scripttype, F(1,44) =3.895, p =.055, ηp² =.081. 

Dit effect wordt vooral veroorzaakt door de jongens (F(1,44) =9.406, p =.004, ηp² =.176) als 

de meisjes (F(1,44) =30.116, p =.0001, ηp² =.406) in het persoonlijk script, F(1,44) =3.573, p 

=.065, ηp² =.075. Zowel de jongens en meisjes zijn meer in de verwachting dat in het 

verkrachting script de ontmoeting plaatsvond op het internet in vergelijking met het 

persoonlijk script. Deze gemiddelden zijn per sekse en per scripttype weergegeven in Tabel 9.  
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Tabel 9: Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype dat de ontmoeting plaatsvond op 

internet, N = 46. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   2.60   .232 

   Verkrachting   3.60   .269 

    

Meisje   Persoonlijk   1.95   .253 

   Verkrachting   3.91   .294 

 

Voordat de volgende vragen binnen de scripts worden vergeleken, is eerst aan de hand 

van een herhaalde meting ANOVA nagegaan welke ontmoetingsplekken het meest 

waarschijnlijk lijken per script. In het persoonlijk script verschillen de vijf 

ontmoetingsplekken significant van elkaar F(1,61)= 23.777, p=.0001, ηp² =.609, maar per 

afzonderlijk ontmoetingsplek is er geen significant verschil gevonden. In het algemene script 

verschillen de vijf ontmoetingsplekken ook significant van elkaar F(1,45)= 19.010, p=.0001, 

ηp² =.559, maar per afzonderlijk ontmoetingsplek is er geen significant verschil gevonden. In 

het verkrachting script verschillen de vijf ontmoetingsplekken ook significant van elkaar 

F(1,41)= 9.874, p=.0001, ηp² =.419, maar per afzonderlijk ontmoetingsplek is er geen 

significant verschil gevonden. Opvallend is het verschil in gemiddelden per script voor de 

ontmoetingsplekken, zo is op school voor jongens en meisjes in het persoonlijk script het 

meest waarschijnlijk. In het algemene script denken de jongens ook dat de meest 

waarschijnlijke ontmoetingsplek op school is, terwijl de meisjes een café of discotheek het 

meest waarschijnlijk vinden. In tegenstelling tot het persoonlijk en het algemeen script, 

vinden zowel de jongens als de meisjes dat in het verkrachting script de twee elkaar het meest 

waarschijnlijk via internet hebben leren kennen.  Alle gemiddelden zijn per ontmoetingsplek, 

per script en per sekse weergegeven in Tabel 10.  
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Tabel 10: Gemiddelde verwachting per ontmoetingsplek, per scripttype en per sekse. 

 

 
Scripttype Sekse   Ontmoetingsplek  Gemiddelde  Std. Error 

 

Persoonlijk Jongen   Café/Discotheek  2.94   .202 

     School   3.79   .159 

     Thuis   2.46   .186 

     Huis ander  3.00   .194  

     Internet   2.30   .214 

    

Meisje    Café/Discotheek  2.58   .202 

     School   3.94   .159 

     Thuis   2.09   .186 

     Huis ander  2.61   .194 

     Internet   1.88   .214 

 

Algemeen  Jongen   Café/Discotheek  3.60   .259 

     School   3.75   .214 

(T)huis    2.60   .215 

     Internet   2.80   .231 

Meisje   Café/Discotheek  3.69   .215 

     School   3.52   .178 

(T)huis    2.35   .178 

     Internet   2.79   .191 

Verkrachting  Jongen   Café/Discotheek  3.58   .251 

     School   2.50   .242 

(T)huis    2.38   .262 

     Internet   3.46   .276 

Meisje   Café/Discotheek  3.57   .268 

     School   2.67   .259 

(T)huis    2.38   .280 

    Internet   3.67   .295  

 

De volgende twee vragen binnen het persoonlijke script betreffen de vragen ‘Hoe 

waarschijnlijk is het dat de ander vanaf het begin hoopt op seks met jou’ en ‘Hoe 

waarschijnlijk is het dat jij vanaf het begin hoopt op seks met de ander’. Binnen het algemene 

en verkrachting script zijn de vragen als volgt gesteld ‘Hoe waarschijnlijk is het dat de jongen 
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vanaf het begin hoopt op seks met het meisje?’ en ‘Hoe waarschijnlijk is het dat het meisje 

vanaf het begin hoopt op seks met de jongen?’. Eerst zullen de antwoorden van de twee 

bovenstaande vragen uit het persoonlijke script worden vergeleken met de antwoorden op de 

vragen uit het algemene script. Daarna zullen de antwoorden op de twee vragen uit het 

persoonlijke script worden vergeleken met de antwoorden op de twee vragen uit het 

verkrachting script.  

Bij het vergelijken van de waarschijnlijkheid dat de ander vanaf het begin hoopt op 

seks en de waarschijnlijkheid dat de jongen vanaf het begint hoopt op seks is een significant 

hoofdeffect opgetreden F(1,64) = 33.248, p =.0001, ηp² =.342. De proefpersonen zijn meer in 

de verwachting dat de jongen in het algemene script vanaf het begin hoopt op seks (M=3.96, 

SE=.108) in vergelijking met de ander in het persoonlijke script (M=3.12, SE=.127). Er is 

geen interactie-effect gevonden tussen sekse en het scripttype F(1,64) =.304, p =.584, ηp² 

=.005. Echter zijn zowel de jongens en meisjes zijn meer in de verwachting dat de jongen in 

het algemene script vanaf het begin hoopt op seks dan de ander in het persoonlijk script. 

Opvallend hierbij is dat meisjes in de verwachting zijn dat jongens in het algemeen zeer 

waarschijnlijk van het begin hopen op seks, maar bij hen persoonlijk deze verwachting over 

jongens minder positief is. De gemiddelde antwoorden zijn per sekse en per scripttype 

weergegeven in Tabel 11.  

Tabel 11: Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype dat er vanaf het begin wordt 

gehoopt op seks, N = 66. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   3.31   .190 

   Algemeen   4.07   .162 

    

Meisje   Persoonlijk   2.92   .168  
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   Algemeen   3.84   .144 

 

Bij het vergelijken van de waarschijnlijkheid dat de ander vanaf het begin hoopt op 

seks en de waarschijnlijkheid dat het meisje vanaf het begint hoopt op seks is een significant 

hoofdeffect opgetreden F(1,63) = 6.386, p =.003, ηp² =.134. De proefpersonen zijn meer in de 

verwachting dat hun partner in het persoonlijke script vanaf het begin hoopt op seks (M=3.15, 

SE=.129) in vergelijking met het meisje in het algemene script (M=2.67, SE=.092). Er is geen 

interactie-effect gevonden tussen sekse en het scripttype F(1,63) =.964, p =.330, ηp² =.015. 

Echter zijn zowel de jongens en meisjes zijn meer in de verwachting dat hun partner in het 

persoonlijke script vanaf het begin hoopt op seks dan meisjes in het algemene script. 

Opvallend hierbij is dat jongens meer in de verwachting zijn hun partners in het persoonlijke 

script van het begin hopen op seks dan dat meisjes dit verwachten van hun partners. De 

gemiddelde antwoorden zijn per sekse en per scripttype weergegeven in Tabel 12.  

Tabel 12: Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype dat er vanaf het begin wordt 

gehoopt op seks, N = 65. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   3.31   .191 

   Algemeen   2.73   .137 

    

Meisje   Persoonlijk   2.92   .172  

   Algemeen   2.61   .123 

 

Vervolgens wordt de waarschijnlijkheid dat de proefpersonen zelf vanaf het begin 

hopen op seks vergeleken met de waarschijnlijkheid dat de jongen vanaf het begint hoopt op 

seks. Hierbij is alleen gekeken naar de antwoorden van alle meisjes, gezien deze vergelijking 

voor heteroseksuele jongens niet veelzeggend is. Uit deze vergelijking blijkt een significant 
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hoofdeffect te zijn opgetreden F(1,28) = 84.391, p =.0001, ηp² =.751. De meisjes zijn meer in 

de verwachting dat de jongen in het algemene script vanaf het begin hoopt op seks (M=4.00, 

SE=.165) in vergelijking met zichzelf in het persoonlijk script (M=2.17, SE=.172). De 

gemiddelde antwoorden zijn per scripttype weergegeven in Tabel 13.  

Tabel 13: Gemiddelde verwachting scripttype dat er vanaf het begin wordt gehoopt op seks, N 

= 29. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Meisje   Persoonlijk   2.17   .172  

   Algemeen   4.00   .165 

 

Voor de volgende vraag is alleen gekeken naar de antwoorden van de jongens, gezien 

deze vergelijking voor heteroseksuele meisjes niet veelzeggend is. Bij het vergelijken van de 

waarschijnlijkheid dat de proefpersonen zelf vanaf het begin hopen op seks vergeleken met de 

waarschijnlijkheid dat het meisje vanaf het begint hoopt op seks is een significant hoofdeffect 

gevonden, F(1,27) =8.528, p=.007, ηp² =.240. De jongens zijn meer in de verwachting dat 

zijzelf vanaf het begin hopen op seks (M=3.36 SE=.207) dan meisjes in het algemene script 

vanaf het begin hopen op seks (M=2.75 SE=.142). De gemiddelde antwoorden zijn per 

scripttype weergegeven in Tabel 14.  

Tabel 14: Gemiddelde verwachting scripttype dat er vanaf het begin wordt gehoopt op seks, N 

= 28. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   3.36   .207 

   Algemeen   2.75   .142 
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Nu volgen de vergelijkingen tussen de antwoorden op de twee vragen uit het 

persoonlijke script en het verkrachting script. Bij het vergelijken van de waarschijnlijkheid dat 

de ander vanaf het begin hoopt op seks en de waarschijnlijkheid dat de jongen vanaf het 

begint hoopt op seks is een significant hoofdeffect opgetreden F(1,67) = 28.100, p =.0001, ηp² 

=.295. De proefpersonen zijn meer in de verwachting dat de jongen in het verkrachting script 

vanaf het begin hoopt op seks (M=4.02, SE=.119) in vergelijking met de ander in het 

persoonlijke script (M=3.26, SE=.126). Er is geen interactie-effect gevonden tussen sekse en 

het scripttype F(1,67) =2.877, p =.094, ηp² =.041. Echter zijn zowel de jongens en meisjes zijn 

meer in de verwachting dat de jongen in het verkrachting script vanaf het begin hoopt op seks 

dan de ander in het persoonlijk script. Opvallend hierbij is dat meisjes in de verwachting zijn 

dat jongens in het algemeen zeer waarschijnlijk van het begin hopen op seks, maar bij hen 

persoonlijk deze verwachting over jongens minder positief is. De gemiddelde antwoorden zijn 

per sekse en per scripttype weergegeven in Tabel 15.  

Tabel 15: Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype dat er vanaf het begin wordt 

gehoopt op seks, N = 69. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   3.55   .182 

   Algemeen   4.06   .171 

    

Meisje   Persoonlijk   2.97   .174  

   Algemeen   3.97   .164 

 

Bij het vergelijken van de waarschijnlijkheid dat de ander vanaf het begin hoopt op 

seks en de waarschijnlijkheid dat het meisje vanaf het begint hoopt op seks is een significant 

hoofdeffect opgetreden F(1,64) = 6.386, p =.0001, ηp² =.301. De proefpersonen zijn meer in 

de verwachting dat ander in het persoonlijk script vanaf het begin hoopt op seks (M=3.25, 
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SE=.130) in vergelijking met het meisje in het verkrachting script (M=2.49, SE=.097). Er is 

geen interactie-effect gevonden tussen sekse en het scripttype F(1,64) =1.984, p =.164, ηp² 

=.030. Echter zijn zowel de jongens en meisjes zijn meer in de verwachting dat de ander in 

het persoonlijke script vanaf het begin hoopt op seks dan het meisje in het verkrachting script. 

Deze gemiddelde antwoorden zijn per sekse en per scripttype weergegeven in Tabel 16.  

Tabel 16: Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype dat er vanaf het begin wordt 

gehoopt op seks, N = 65. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   3.56   .187 

   Algemeen   2.60   .139 

    

Meisje   Persoonlijk   2.94   .182  

   Algemeen   2.38   .135 

 

Aansluitend wordt de waarschijnlijkheid dat de proefpersonen zelf vanaf het begin 

hopen op seks vergeleken met de waarschijnlijkheid dat de jongen in het verkrachting script 

vanaf het begin hoopt op seks. Hierbij is alleen gekeken naar de antwoorden van de meisjes, 

gezien deze vergelijking voor heteroseksuele jongens niet veelzeggend is. Uit deze 

vergelijking blijkt een significant hoofdeffect te zijn opgetreden F(1,31) = 52.456, p =.0001, 

ηp² =.629. De meisjes zijn veel meer in de verwachting dat de jongen in het verkrachting 

script vanaf het begin hoopt op seks (M=4.00, SE=.185) in vergelijking met zichzelf in het 

persoonlijk script (M=2.09, SE=.176). De gemiddelde antwoorden zijn per scripttype 

weergegeven in Tabel 17.  
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Tabel 17: Gemiddelde verwachting per scripttype dat er vanaf het begin wordt gehoopt op 

seks, N = 32. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Meisje   Persoonlijk   2.09   .176 

   Verkrachting   4.00   .185 

 

 

In tegenstelling tot de vorige vergelijking is nu alleen gekeken naar de antwoorden van 

de jongens, gezien deze vergelijking voor heteroseksuele meisjes niet veelzeggend is. Uit de 

resultaten van de vergelijking dat de proefpersonen zelf vanaf het begin hopen op seks en de 

waarschijnlijkheid dat meisjes in het verkrachting script hopen op seks is een significant 

hoofdeffect opgetreden F(1,29) = 23.542, p =.0001, ηp² =.448. De jongens zijn veel meer in 

de verwachting dat zijzelf vanaf het begin hopen op seks (M=3.77 SE=.177) in vergelijking 

met meisjes in het verkrachting script (M=2.63 SE=.131). Deze gemiddelde antwoorden zijn 

scripttype weergegeven in Tabel 18.  

Tabel 18: Gemiddelde verwachting per scripttype dat er vanaf het begin wordt gehoopt op 

seks, N =30. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   3.77   .177 

   Verkrachting   2.63   .131 

 

 

Uit alle bovenstaande vergelijkingen over de waarschijnlijkheid dat de twee jongeren vanaf 

het begin van de avond al hopen op seks zijn significante verschillen tussen de scripts 

gevonden. Opvallend is dat meisjes de waarschijnlijkheid dat een jongen in het algemene 

script of in het verkrachting script vanaf het begin hoopt op seks groter schatten dan dat 
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zijzelf in het persoonlijk script vanaf het begin hopen op seks. De jongens schatten net zoals 

de meisjes de waarschijnlijkheid groter dat zijzelf in het persoonlijk script vanaf het begin 

hopen op seks dan dat een meisje in het algemene script of in het verkrachting script vanaf het 

begin hoopt op seks. 

De volgende vraag binnen alle drie de scripts betreft de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is 

het dat de seks gepland is?’. Bij het vergelijken van de waarschijnlijkheid dat de seks gepland 

is in het persoonlijk met het algemene script is een significant hoofdeffect gevonden F(1,58) 

= 9.644 p =.003, ηp² =.143. De proefpersonen zijn meer in de verwachting dat in het algemene 

script de seks gepland is (M=2.74, SE=.130) in vergelijking met het persoonlijk script 

(M=2.35, SE=.131). Er is geen interactie-effect gevonden tussen sekse en het scripttype 

F(1,58) =.335, p =.565, ηp² =.006. Echter zijn zowel de jongens en meisjes zijn meer in de 

verwachting dat in het algemene script de seks gepland is vergeleken met het persoonlijke 

script. De gemiddelde antwoorden zijn per sekse en per scripttype weergegeven in Tabel 19.  

Tabel 19: Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype dat de seks gepland is, N=60. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   2.54   .191 

   Algemeen   2.86   .190 

    

Meisje   Persoonlijk   2.16   .179  

   Algemeen   2.63   .178 

 

Bij het vergelijken van de waarschijnlijkheid dat de seks gepland is in het persoonlijk 

met het verkrachting script is geen significant hoofdeffect gevonden, F(1,58) = 2.778, p=.101, 

ηp² =.046. Wel zijn de proefpersonen meer in de verwachting dat in het verkrachting script de 

seks gepland is (M=2.84, SE=.132) in vergelijking met het persoonlijk script (M=2.57, 
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SE=.124). Ook is er geen interactie-effect gevonden tussen sekse en het scripttype F(1,58) 

=.002, p =.966, ηp² =.000. Echter zijn zowel de jongens en meisjes zijn meer in de 

verwachting dat in het verkrachting script de seks gepland is vergeleken met het persoonlijke 

script.  

Vervolgens werd aan de proefpersonen gevraagd naar de waarschijnlijkheid dat de 

seks op een aantal verschillende plekken (auto, buiten of in een café of discotheek) heeft 

plaatsgevonden. Eerst volgen de vergelijkingen tussen het persoonlijk script en het algemene 

script, daarna worden de vragen van het persoonlijke script met het verkrachting script 

vergeleken. Bij het vergelijken van de waarschijnlijkheid dat de seks plaatsvond in een auto in 

het persoonlijk met het algemeen script is geen significant hoofdeffect gevonden, F(1,31) 

=.441, p=.512, ηp² =.014. Wel is een marginaal interactie-effect gevonden tussen sekse en het 

scripttype F(1,31) = 3.341, p=.074, ηp² =.100. Opvallend is hierbij dat jongens de 

waarschijnlijkheid dat de seks plaatsvind in een auto meer schatten in het persoonlijk script 

dan in het algemene script. De meisjes schatten in tegenstelling tot de jongens de 

waarschijnlijkheid dat de seks plaatsvond in een auto meer in het algemene script dan in het 

persoonlijk script. De gemiddelde antwoorden zijn per sekse en per scripttype weergegeven in 

Tabel 20. 

Tabel 20: Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype dat de seks plaatsvind in een auto, 

N=34. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   1.88   .219 

   Algemeen   1.63   .208 

    

Meisje   Persoonlijk   2.12   .202  

   Algemeen   1.59   .213 
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Bij het vergelijken van de waarschijnlijkheid dat de seks plaatsvond ergens buiten in 

het persoonlijk met het algemeen script is geen significant hoofdeffect gevonden, F(1,31) 

=.107, p=.746, ηp² =.003. Er is ook geen interactie-effect gevonden tussen sekse en het 

scripttype F(1,31) =.336, p=.567, ηp² =.011. Bij het vergelijken van de waarschijnlijkheid dat 

de seks plaatsvond in een café of discotheek is een significant hoofdeffect gevonden, F(1,23) 

= 7.08, p=.014, ηp² =.235. De proefpersonen zijn meer in de verwachting dat in het algemene 

script de seks plaatsvond in een café of discotheek (M=1.73, SE=.332) in vergelijking met het 

persoonlijk script (M=1.27, SE=.167). Er is geen interactie-effect gevonden tussen sekse en 

het scripttype F(1,23) =.667, p =.423, ηp² =.028. Zowel de jongens en meisjes zijn meer in de 

verwachting dat in het algemene script de seks plaatsvond in een café of discotheek 

vergeleken met het persoonlijke script. De gemiddelde antwoorden zijn per sekse en per 

scripttype weergegeven in Tabel 21.  

Tabel 21: Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype dat de seks plaatsvind in een café 

of discotheek, N=25. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   1.27   .167 

   Algemeen   1.73   .332 

    

Meisje   Persoonlijk   1.29   .148  

   Algemeen   2.14   .294 

 

 Bij het vergelijken van de waarschijnlijkheid dat de seks plaatsvond in een auto in het 

persoonlijk met het verkrachting script is een significant hoofdeffect gevonden, F(1,41) = 

13.963, p=.001, ηp² =.254. De proefpersonen zijn meer in de verwachting dat in het 

verkrachting script de seks plaatsvond in een auto (M=2.51, SE=.182) in vergelijking met het 

persoonlijk script (M=1.78, SE=.156). Er is ook een interactie-effect gevonden tussen sekse 
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en het scripttype F(1,41) = 4.449, p=.041, ηp² =.098. Dit effect wordt vooral veroorzaakt door 

de meisjes (F(1,41) =16.699, p =.0001, ηp² =.289) in tegenstelling tot de jongens (F(1,41) 

=1.356, p =.251, ηp² =.032) in het persoonlijk script, F(1,41) =3.866, p =.056, ηp² =.086. 

Opvallend is hierbij dat de meisjes in het persoonlijk script de waarschijnlijkheid dat de seks 

plaatsvond in een auto veel kleiner schatten dan de jongens. De gemiddelde antwoorden zijn 

per sekse en per scripttype weergegeven in Tabel 22.  

Tabel 22: Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype dat de seks plaatsvind in een auto, 

N=43. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   2.09   .218 

   Verkrachting   2.41   .254 

    

Meisje   Persoonlijk   1.48   .224  

   Verkrachting   2.62   .260 

 

Bij het vergelijken van de waarschijnlijkheid dat de seks plaatsvond ergens buiten in 

het persoonlijk met het verkrachting script is een significant hoofdeffect gevonden, F(1,44) = 

25.67, p=.0001, ηp² =.368. De proefpersonen zijn meer in de verwachting dat in het 

verkrachting script de seks plaatsvond ergens buiten (M=2.86, SE=.209) in vergelijking met 

het persoonlijk script (M=1.76, SE=.131). Er is geen interactie-effect gevonden tussen sekse 

en het scripttype F(1,44) =2.021, p=.162, ηp² =.044. Opvallend is wel het enorme verschil in 

gemiddelden tussen de jongens en de meisjes. Zo schatten de jongens in het persoonlijke 

script de waarschijnlijkheid dat de seks ergens buiten groter in dan de meisjes. Ook schatten 

de jongens deze waarschijnlijkheid in het verkrachting script groter in dan de meisjes. De 

gemiddelde antwoorden zijn per sekse en per scripttype weergegeven in Tabel 23.  
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Tabel 23: Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype dat de seks plaatsvind in ergens 

buiten, N=46. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   2.33   .181 

   Verkrachting   3.13   .289 

    

Meisje   Persoonlijk   1.18   .189  

   Verkrachting   2.59   .301 

 

 Bij het vergelijken van het persoonlijke script met het verkrachting script is bij de 

waarschijnlijkheid dat de seks plaatsvond in een café of discotheek een significant hoofdeffect 

gevonden, F(1,34) = 31.385, p=.0001, ηp² =.480. De proefpersonen zijn meer in de 

verwachting dat in het verkrachting script de seks plaatsvond in een café of discotheek 

(M=2.56, SE=.195) in vergelijking met het persoonlijk script (M=1.56, SE=.114). Er is ook 

een interactie-effect gevonden tussen sekse en het scripttype F(1,34) =7.846, p =.008, ηp² 

=.188. Dit effect wordt vooral veroorzaakt door de meisjes (F(1,34) =35.308, p =.0001, ηp² 

=.509) in tegenstelling tot de jongens (F(1,34) =3.923, p =.056, ηp² =.103) in het persoonlijk 

script, F(1,34) =15.324, p =.0001, ηp² =.311. Zowel de jongens en meisjes zijn meer in de 

verwachting dat in het verkrachting script de seks plaatsvond in een café of discotheek 

vergeleken met het persoonlijke script. Opvallend hierbij is dat de meisjes (M=1.11, SE=.161) 

in het persoonlijk script de waarschijnlijkheid dat de seks plaatsvond in een café of discotheek 

zeer laag schatten in vergelijking met de jongens (M=2.00, SE=.161). De gemiddelde 

antwoorden zijn per sekse en per scripttype weergegeven in Tabel 24.  
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Tabel 24: Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype dat de seks in een café of 

discotheek plaatsvond, N=36. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   2.00   .161 

   Verkrachting   2.50   .276 

    

Meisje   Persoonlijk   1.11   .161  

   Verkrachting   2.61   .276 

 

Voordat de volgende vragen binnen de scripts worden vergeleken, is eerst aan de hand van 

een herhaalde meting ANOVA nagegaan waar de seks het meest waarschijnlijk plaatsvindt 

per script. In het persoonlijk script verschillen de drie plekken significant van elkaar F(1,75)= 

6.044, p=.004, ηp² =.140, en per afzonderlijk ontmoetingsplek blijkt dat voor de plekken 

buiten (F(1,75)= 18.407, p=.0001, ηp² =.197) en café/discotheek (F(1,75)= 7.993, p=.006, ηp² 

=.096) wel significante verschillen zijn gevonden. In het algemene script verschillen de drie 

plekken niet significant van elkaar F(1,52)=.689, p=.507, ηp² =.026, en per afzonderlijk 

ontmoetingsplek is er ook geen significant verschil gevonden. In het verkrachting script 

verschillen de drie plekken niet significant van elkaar F(1,40)= 1.950, p=.156, ηp² =.091, en 

per afzonderlijk ontmoetingsplek is er geen significant verschil gevonden. Opvallend is het 

verschil tussen de jongens en de meisjes, die in elk script de waarschijnlijk van de seks plek 

anders schatten. Zo is in het persoonlijk en verkrachting script de meest waarschijnlijke seks 

plek voor de jongens buiten, terwijl dit voor de meisjes in de auto is. In het algemene script is 

de meest waarschijnlijke seks plek voor de jongens in de auto, maar voor de meisjes is dit een 

café of discotheek. Alle gemiddelden zijn per ontmoetingsplek, per script en per sekse 

weergegeven in Tabel 25. 
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Tabel 25: Gemiddelde verwachting per seks plek, per scripttype en per sekse. 

 

 
Scripttype Sekse   Seks plek   Gemiddelde  Std. Error 

 

Persoonlijk Jongen   Auto   1.86   .146 

     Buiten   2.11   .132 

     Café/Discotheek  1.68   .114 

 

Meisje    Auto   1.59   .144 

     Buiten   1.31   .131 

     Café/Discotheek  1.23   .113 

  

Algemeen  Jongen   Auto   1.28   .204 

     Buiten   1.27   .218 

Café/Discotheek  1.24   .256 

 

Meisje   Auto   1.23   .176 

     Buiten   1.07   .188 

Café/Discotheek  1.57   .221 

 

Verkrachting  Jongen   Auto   2.40   .257 

     Buiten   3.00   .321 

Café/Discotheek  2.40   .245 

 

Meisje   Auto   3.00   .245 

     Buiten   2.86   .306 

Café/Discotheek  2.82   .261 

 

 

 

Daaropvolgend werd aan in het persoonlijk script gevraagd of de proefpersonen elkaar 

voor die bewuste avond al eens eerder hadden ontmoet. In het algemene en verkrachting script 

werd gevraagd of de jongen en het meisje elkaar voor die bewuste avond al eens eerder 

hadden ontmoet. Bij het vergelijken van het persoonlijke script met het algemene script is 

voor de waarschijnlijkheid dat de twee elkaar al eens eerder hebben ontmoet een significant 

hoofdeffect gevonden, F(1,65) = 27.205, p=.0001, ηp² =.295. Er is ook een interactie-effect 

gevonden tussen sekse en het scripttype F(1,65) =5.563, p =.021, ηp² =.079. Dit effect wordt 
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vooral veroorzaakt door de meisjes (F(1,65) =34.320, p =.0001, ηp² =.346) in tegenstelling tot 

de jongens (F(1,65) =3.506, p =.066, ηp² =.051) in het persoonlijk script, F(1,65) =4.323, p 

=.042, ηp² =.062. De proefpersonen zijn meer in de verwachting dat in het persoonlijk script 

de twee elkaar al eens eerder hebben ontmoet (M=4.16, SE=.131) in vergelijking met het 

algemene script (M=3.32, SE=.124). Zowel de jongens en meisjes zijn meer in de 

verwachting dat in het persoonlijk script de twee elkaar al eens eerder hebben ontmoet 

vergeleken met het algemene script. Opvallend hierbij is dat de meisjes in het persoonlijk 

script de waarschijnlijkheid dat ze elkaar al eens eerder hebben ontmoet hoger schatten dan de 

jongens. Deze gemiddelde antwoorden zijn per sekse en per scripttype weergegeven in Tabel 

26.  

Tabel 26: Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype dat de twee jongeren elkaar al 

eens eerder hebben ontmoet, N=67. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   3.89   .199 

   Algemeen   3.43   .189 

    

Meisje   Persoonlijk   4.44   .169  

   Algemeen   3.21   .160 

 

Bij het vergelijken van het persoonlijke script met het verkrachting script is voor de 

waarschijnlijkheid dat de twee elkaar al eens eerder hebben ontmoet een significant 

hoofdeffect gevonden, F(1,62) = 42.564, p=.0001, ηp² =.407. Er is ook een interactie-effect 

gevonden tussen sekse en het scripttype F(1,62) =4.557, p =.037, ηp² =.068. Dit effect wordt 

vooral veroorzaakt door de jongens (F(1,62) =9.341, p =.003, ηp² =.131) als meisjes (F(1,62) 

=38.698, p =.0001, ηp² =.384) in het persoonlijk script, F(1,62) =16.553, p =.0001, ηp² =.211. 

De proefpersonen zijn meer in de verwachting dat in het persoonlijk script de twee elkaar al 
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eens eerder hebben ontmoet (M=4.06, SE=.119) in vergelijking met het verkrachting script 

(M=3.10, SE=.139). Zowel de jongens en meisjes zijn meer in de verwachting dat in het 

persoonlijk script de twee elkaar al eens eerder hebben ontmoet vergeleken met het 

verkrachting script. Opvallend hierbij is dat de meisjes in het persoonlijk script de 

waarschijnlijkheid dat ze elkaar al eens eerder hebben ontmoet veel hoger schatten dan de 

jongens. Deze gemiddelde antwoorden zijn per sekse en per scripttype weergegeven in Tabel 

27.  

Tabel 27: Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype dat de twee jongeren elkaar al 

eens eerder hebben ontmoet, N=67. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   3.58   .170 

   Verkrachting   2.94   .199 

    

Meisje   Persoonlijk   4.55   .165  

   Verkrachting   3.27   .193 

 

De volgende vragen in scripts betreffen vragen over de waarschijnlijkheid dat de 

proefpersonen zelf in het persoonlijk script en jongens in het algemeen (soft)drugs en alcohol 

hadden genuttigd op die bewuste avond. Allereerst worden de antwoorden op de vraag ‘Hoe 

waarschijnlijk is het dat jij (soft)drugs had gebruikt’ uit het persoonlijk script vergeleken met 

de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat de jongen (soft)drugs had gebruikt’ uit het algemene 

script. Hierbij is alleen gekeken naar de antwoorden van alle meisjes, aangezien deze 

vergelijking voor heteroseksuele jongens niet van toepassing is. Uit deze vergelijking blijkt 

dat er een significant hoofdeffect is gevonden voor de waarschijnlijkheid dat (soft)drugs is 

gebruikt, F(1,31) = 16.443, p=.0001, ηp² =.354. De meisjes zijn meer in de verwachting dat in 

het algemene script de jongen (soft)drugs heeft gebruikt (M=3.10, SE=.188) in vergelijking 
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met zijzelf in het persoonlijk script (M=2.13, SE=.190). Deze gemiddelde antwoorden zijn per 

scripttype weergegeven in Tabel 28.  

Tabel 28: Gemiddelde verwachting per scripttype dat er (soft)drugs is gebruikt, N=31. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

  

Meisje   Persoonlijk   2.13   .190  

   Algemeen   3.10   .188 

 

De antwoorden op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat jij (soft)drugs had gebruikt’ 

uit het persoonlijk script zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk 

is het dat het meisje (soft)drugs had gebruikt’ uit het algemene script. Hierbij is alleen 

gekeken naar de antwoorden van de jongens, aangezien deze vergelijking voor heteroseksuele 

meisjes niet van toepassing is. Uit deze vergelijking blijkt dat er een significant hoofdeffect is 

gevonden voor de waarschijnlijkheid dat (soft)drugs is gebruikt, F(1,24) = 7.967, p =.009, ηp² 

=.249. De jongens zijn meer in de verwachting dat in het algemene script het meisje 

(soft)drugs heeft gebruikt (M=3.32, SE=.170) in vergelijking met zijzelf in het persoonlijk 

script (M=2.60, SE=.231). Deze gemiddelde antwoorden zijn per scripttype weergegeven in 

Tabel 29.  

Tabel 29: Gemiddelde verwachting per scripttype dat er (soft)drugs is gebruikt, N=25. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   2.60   .231 

   Algemeen   3.32   .170 

 

 

Daarna zijn de antwoorden op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat de ander 

(soft)drugs had gebruikt’ uit het persoonlijk script vergeleken met de antwoorden op de vraag 
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‘Hoe waarschijnlijk is het dat de jongen (soft)drugs had gebruikt’ uit het algemene script. 

Hieruit blijkt dat er een significant hoofdeffect is gevonden voor de waarschijnlijkheid dat 

(soft)drugs is gebruikt, F(1,40) = 22.978, p =.0001, ηp² =.365. De proefpersonen zijn meer in 

de verwachting dat in het algemene script de jongen (soft)drugs heeft gebruikt (M=2.22, 

SE=.146) in vergelijking met de ander in het persoonlijk script (M=1.38, SE=.137). Er is geen 

interactie-effect gevonden tussen sekse en het scripttype F(1,40) =1.508, p =.227, ηp² =.036. 

Echter zijn zowel de jongens als de meisjes meer in de verwachting dat in het algemene script 

de jongen (soft)drugs heeft gebruikt in vergelijking met de partner van de proefpersonen in 

het persoonlijk script. Opvallend is hierbij dat de meisjes de waarschijnlijkheid over het 

gebruik van (soft)drugs bij hun partner minder schatten, dan bij jongens in het algemeen. 

Deze gemiddelde antwoorden zijn per sekse en per scripttype weergegeven in Tabel 30.  

Tabel 30: Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype dat er (soft)drugs is gebruikt, 

N=43. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   1.22   .208 

   Algemeen   2.28   .220 

    

Meisje   Persoonlijk   1.54   .180  

   Algemeen   2.17   .191 

 

De antwoorden op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat de ander (soft)drugs had 

gebruikt’ uit het persoonlijk script zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe 

waarschijnlijk is het dat het meisje (soft)drugs had gebruikt’ uit het algemene script. Hieruit 

blijkt dat er een significant hoofdeffect is gevonden voor de waarschijnlijkheid dat (soft)drugs 

is gebruikt, F(1,39) = 11.243, p =.002, ηp² =.224. De proefpersonen zijn meer in de 

verwachting dat in het algemene script het meisje (soft)drugs heeft gebruikt (M=2.05, 
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SE=.164) in vergelijking met de ander in het persoonlijk script (M=1.39, SE=.141). Er is geen 

interactie-effect gevonden tussen sekse en het scripttype F(1,39) =.672, p =.417, ηp² =.017. 

Echter zijn zowel de jongens als de meisjes meer in de verwachting dat in het algemene script 

het meisje (soft)drugs heeft gebruikt in vergelijking met de partner van de proefpersonen in 

het persoonlijk script. Opvallend is hierbij dat de jongens de waarschijnlijkheid over het 

gebruik van (soft)drugs bij de ander in het persoonlijk script veel minder schatten, dan de 

waarschijnlijkheid dat meisjes in het algemeen (soft)drugs gebruiken. Deze gemiddelde 

antwoorden zijn per sekse en per scripttype weergegeven in Tabel 31.  

Tabel 31: Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype dat er (soft)drugs is gebruikt, 

N=41. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   1.24   .216 

   Algemeen   2.06   .251 

    

Meisje   Persoonlijk   1.54   .182  

   Algemeen   2.04   .212  

 

De antwoorden op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat jij (soft)drugs had gebruikt’ 

uit het persoonlijk script zijn vergeleken met de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat de 

persoon die dwingt (soft)drugs had gebruikt’ uit het verkrachting script. Hieruit blijkt dat er 

een significant hoofdeffect is gevonden voor de waarschijnlijkheid dat (soft)drugs is gebruikt, 

F(1,38) = 30.544, p =.0001, ηp² =.446. De proefpersonen zijn meer in de verwachting dat in 

het verkrachting script de persoon die dwingt (soft)drugs heeft gebruikt (M=2.98, SE=.199) in 

vergelijking met het persoonlijk script (M=1.65, SE=.157). Er is ook een interactie-effect 

gevonden tussen sekse en het scripttype F(1,38) = 9.355, p=.004, ηp² =.198. Dit effect wordt 

vooral veroorzaakt door de meisjes (F(1,38) =33.504, p =.0001, ηp² =.469) in tegenstelling tot 
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de jongens (F(1,38) =3. 843, p =.074, ηp² =.082) in het persoonlijk script, F(1,38) =43.931, p 

=.004, ηp² =.201. Zowel de jongens als de meisjes zijn meer in de verwachting dat in het 

verkrachting script de persoon die dwingt (soft)drugs heeft gebruikt in vergelijking met de 

proefpersonen zelf in het persoonlijk script. Opvallend is het verschil in waarschijnlijkheid dat 

de proefpersonen zelf (soft)drugs hebben gebruikt op die bewuste avond. De jongens schatten 

de waarschijnlijkheid dat ze zelf (soft)drugs hebben gebruikt groter in dan de meisjes deze 

waarschijnlijkheid schatten. Deze gemiddelde antwoorden zijn per sekse en per scripttype 

weergegeven in Tabel 32.  

Tabel 32: Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype dat er (soft)drugs is gebruikt, 

N=40. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   2.14   .211 

   Verkrachting   2.73   .267 

    

Meisje   Persoonlijk   1.17   .233  

   Verkrachting   3.22   .295 

 

De antwoorden op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat jij (soft)drugs had gebruikt’ 

uit het persoonlijk script zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk 

is het dat de persoon die gedwongen wordt (soft)drugs had gebruikt’ uit het verkrachting 

script. Hieruit blijkt dat er een significant hoofdeffect is gevonden voor de waarschijnlijkheid 

dat (soft)drugs is gebruikt, F(1,37) = 8.637, p =.006, ηp² =.189. De proefpersonen zijn meer in 

de verwachting dat in het verkrachting script de persoon die gedwongen wordt (soft)drugs 

heeft gebruikt (M=2.43, SE=.193) in vergelijking met het persoonlijk script (M=1.66, 

SE=.141). Er is geen interactie-effect gevonden tussen sekse en het scripttype F(1,37) =2.226, 

p =.144, ηp² =.057. Echter zijn zowel de jongens als de meisjes meer in de verwachting dat in 
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het verkrachting script de persoon die gedwongen wordt (soft)drugs heeft gebruikt in 

vergelijking met de proefpersonen zelf in het persoonlijk script. Opvallend is hierbij dat de 

meisjes de waarschijnlijkheid over het gebruik van (soft)drugs bij zichzelf veel minder 

schatten, dan de jongens bij zichzelf. Deze gemiddelde antwoorden zijn per sekse en per 

scripttype weergegeven in Tabel 33.  

Tabel 33: Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype dat er (soft)drugs is gebruikt, 

N=39. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   2.14   .218 

   Verkrachting   2.52   .262 

    

Meisje   Persoonlijk   1.17   .236  

   Verkrachting   2.33   .283 

 

Daarna zijn de antwoorden op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat de ander 

(soft)drugs had gebruikt’ uit het persoonlijk script vergeleken met de antwoorden op de vraag 

‘Hoe waarschijnlijk is het dat de persoon die dwingt (soft)drugs had gebruikt’ uit het 

verkrachting script. Hieruit blijkt dat er een significant hoofdeffect is gevonden voor de 

waarschijnlijkheid dat (soft)drugs is gebruikt, F(1,38) = 40.931, p =.0001, ηp² =.519. De 

proefpersonen zijn meer in de verwachting dat in het verkrachting script de persoon die 

dwingt (soft)drugs heeft gebruikt (M=3.01, SE=.204) in vergelijking met het persoonlijk 

script (M=1.64, SE=.134). Er is ook een interactie-effect gevonden tussen sekse en het 

scripttype F(1,38) = 8.914, p =.005, ηp² =.190. Dit effect wordt veroorzaakt door zowel de 

jongens (F(1,38) =6.468, p =.015, ηp² =.145) als de meisjes (F(1,38) =40.021, p =.0001, ηp² 

=.513) in het persoonlijk script, F(1,38) =5.386, p =.026, ηp² =.124. Zowel de jongens als de 

meisjes zijn meer in de verwachting dat in het verkrachting script de persoon die dwingt 
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(soft)drugs heeft gebruikt in vergelijking met de partner van de proefpersonen in het 

persoonlijk script. Opvallend is hierbij dat de meisjes de waarschijnlijkheid over het gebruik 

van (soft)drugs bij hun partner minder schatten, dan de jongens deze waarschijnlijkheid over 

hun partner schatten. Deze gemiddelde antwoorden zijn per sekse en per scripttype 

weergegeven in Tabel 34.  

Tabel 34: Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype dat er (soft)drugs is gebruikt, 

N=40. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   1.22   .208 

   Verkrachting   2.28   .220 

    

Meisje   Persoonlijk   1.54   .180  

   Verkrachting   2.17   .191 

 

De antwoorden op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat de ander (soft)drugs had 

gebruikt’ uit het persoonlijk script zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe 

waarschijnlijk is het dat de persoon die gedwongen wordt (soft)drugs had gebruikt’ uit het 

verkrachting script. Hieruit blijkt dat er een significant hoofdeffect is gevonden voor de 

waarschijnlijkheid dat (soft)drugs is gebruikt F(1,37) = 9.802, p =.003, ηp² =.209. De 

proefpersonen zijn meer in de verwachting dat in het verkrachting script de persoon die 

gedwongen (soft)drugs heeft gebruikt (M=2.35, SE=.187) in vergelijking met het persoonlijk 

script (M=1.64, SE=.137). Er is geen interactie-effect gevonden tussen sekse en het scripttype 

F(1,37) =.655, p =.424, ηp² =.017. Echter zijn zowel de jongens als de meisjes meer in de 

verwachting dat in het verkrachting script de persoon die gedwongen wordt (soft)drugs heeft 

gebruikt in vergelijking met de partner van de proefpersonen in het persoonlijk script. 

Opvallend is hierbij dat de meisjes de waarschijnlijkheid over het gebruik van (soft)drugs bij 
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hun partner veel lager schatten, dan de jongens dit doen. Deze gemiddelde antwoorden zijn 

per sekse en per scripttype weergegeven in Tabel 35.  

Tabel 35: Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype dat er (soft)drugs is gebruikt, 

N=43. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   1.95   .186 

   Verkrachting   2.48   .255 

    

Meisje   Persoonlijk   1.33   .201  

   Verkrachting   2.22   .275  

 

Uit de vergelijkingen over de waarschijnlijkheid dat (soft)drugs is gebruikt op de 

bewuste avond zijn significante verschillen gevonden tussen de verschillende scripts. Zowel 

de jongens als de meisjes schatten de waarschijnlijkheid dat er (soft)drugs is gebruikt in het 

algemeen en het verkrachting script veel groter dan dat zijzelf of hun partner in het 

persoonlijk script (soft)drugs heeft gebruikt. 

Bovenstaande vragen gaan over het gebruik van (soft)drugs, nu volgen de 

vergelijkingen van de vragen over het gebruik van alcohol op die bewuste avond. Allereerst 

worden de antwoorden op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat jij alcohol had gedronken’ 

uit het persoonlijk script vergeleken met de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat de jongen 

alcohol had gedronken’ uit het algemene script. Hieruit blijkt dat er een significant 

hoofdeffect is gevonden voor de waarschijnlijkheid dat (soft)drugs is gebruikt, F(1,54) = 

17.958, p =.0001, ηp² =.250. De proefpersonen zijn meer in de verwachting dat in het 

algemene script de jongen alcohol had gedronken (M=3.13, SE=.134) in vergelijking met het 

persoonlijk script (M=2.37, SE=.148). Er is geen interactie-effect gevonden tussen sekse en 
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het scripttype F(1,54) =1.150, p =.263, ηp² =.023. Echter zijn zowel de jongens als de meisjes 

meer in de verwachting dat in het algemene script de jongen alcohol had gebruikt in 

vergelijking met de proefpersonen zelf in het persoonlijk script. Deze gemiddelde antwoorden 

zijn per sekse en per scripttype weergegeven in Tabel 36.  

Tabel 36: Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype dat er alcohol is gedronken, 

N=56. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   2.60   .220 

   Algemeen   3.16   .200 

    

Meisje   Persoonlijk   2.13   .198  

   Algemeen   3.10   .180 

 

De antwoorden op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat jij alcohol had gedronken’ 

uit het persoonlijk script zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk 

is het dat het meisje alcohol had gedronken’ uit het algemene script. Hieruit blijkt dat er een 

significant hoofdeffect is gevonden voor de waarschijnlijkheid dat alcohol is gedronken, 

F(1,54) = 17.958, p =.0001, ηp² =.268. De proefpersonen zijn meer in de verwachting dat in 

het algemene script het meisje alcohol had gedronken (M=3.13, SE=.134) in vergelijking met 

het persoonlijk script (M=2.37, SE=.148). Er is geen interactie-effect gevonden tussen sekse 

en het scripttype F(1,54) =.252, p =.618, ηp² =.005. Echter zijn zowel de jongens als de 

meisjes meer in de verwachting dat in het algemene script het meisje alcohol had gedronken 

in vergelijking met de proefpersonen zelf in het persoonlijk script. Opvallend is hierbij dat de 

meisjes de waarschijnlijkheid over het gebruik van alcohol bij zichzelf minder schatten, dan 

bij meisjes in het algemeen. Deze gemiddelde antwoorden zijn per sekse en per scripttype 

weergegeven in Tabel 37.  
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Tabel 37: Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype dat alcohol is gedronken, N=56. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   2.60   .220 

   Algemeen   3.32   .215 

    

Meisje   Persoonlijk   2.13   .198  

   Algemeen   3.03   .193 

 

Daarna zijn de antwoorden op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat de ander alcohol 

had gedronken’ uit het persoonlijk script vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe 

waarschijnlijk is het dat de jongen alcohol had gedronken’ uit het algemene script. Hieruit 

blijkt dat er een significant hoofdeffect is gevonden voor de waarschijnlijkheid dat alcohol is 

gedronken, F(1,55) = 14.252, p =.0001, ηp² =.206. De proefpersonen zijn meer in de 

verwachting dat in het algemene script de jongen heeft gedronken (M=3.127, SE=.132) in 

vergelijking met het persoonlijk script (M=2.47, SE=.142). Er is geen interactie-effect 

gevonden tussen sekse en het scripttype F(1,55) =1.560, p =.217, ηp² =.028. Echter zijn zowel 

de jongens als de meisjes meer in de verwachting dat in het algemene script de jongen alcohol 

heeft gedronken in vergelijking met de partner van de proefpersonen in het persoonlijk script. 

Opvallend is hierbij dat de meisjes de waarschijnlijkheid over het gebruik van alcohol bij hun 

partner minder schatten, dan de jongens dit schatten. Deze gemiddelde antwoorden zijn per 

sekse en per scripttype weergegeven in Tabel 38.  

Tabel 38: Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype dat er alcohol is gedronken, 

N=57. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   1.22   .208 
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   Algemeen   2.28   .220 

    

Meisje   Persoonlijk   1.54   .180  

   Algemeen   2.17   .191 

 

De antwoorden op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat de ander alcohol had 

gedronken’ uit het persoonlijk script zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe 

waarschijnlijk is het dat het meisje alcohol had gedronken’ uit het algemene script. Hieruit 

blijkt dat er een significant hoofdeffect is gevonden voor de waarschijnlijkheid dat (soft)drugs 

is gebruikt, F(1,56) = 11.747, p =.0001, ηp² =.251. De proefpersonen zijn meer in de 

verwachting dat in het algemene script het meisje alcohol had gedronken (M=3.22, SE=.139) 

in vergelijking met het persoonlijk script (M=2.48, SE=.140). Er is geen interactie-effect 

gevonden tussen sekse en het scripttype F(1,56) =.301, p =.585, ηp² =.005. Echter zijn zowel 

de jongens als de meisjes meer in de verwachting dat in het algemene script het meisje 

alcohol heeft gedronken in vergelijking met de partner van de proefpersonen in het 

persoonlijk script. Opvallend is hierbij dat de jongens de waarschijnlijkheid over het gebruik 

van (soft)drugs bij hun partner groter schatten, dan de meisjes dit doen. Deze gemiddelde 

antwoorden zijn per sekse en per scripttype weergegeven in Tabel 39.  

Tabel 39: Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype dat er alcohol is gedronken, 

N=58. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   2.73   .207 

   Algemeen   3.39   .206 

    

Meisje   Persoonlijk   2.22   .187  

   Algemeen   3.06   .186   
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De antwoorden op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat jij alcohol had gedronken’ 

uit het persoonlijk script zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk 

is het dat de persoon die dwingt alcohol had gedronken’ uit het verkrachting script. Hieruit 

blijkt dat er een significant hoofdeffect is gevonden voor de waarschijnlijkheid dat (soft)drugs 

is gebruikt, F(1,50) = 25.853, p=.0001, ηp² =.341. De proefpersonen zijn meer in de 

verwachting dat in het verkrachting script de persoon die dwingt alcohol had gedronken 

(M=3.61, SE=.158) in vergelijking met het persoonlijk script (M=2.62, SE=.165). Er is ook 

een interactie-effect gevonden tussen sekse en het scripttype F(1,50) = 11.335, p=.001, ηp² 

=.185. Dit effect wordt vooral veroorzaakt door de meisjes (F(1,50) =34.390, p =.0001, ηp² 

=.408) in tegenstelling tot de jongens (F(1,50) =1.534, p =.221, ηp² =.030) in het persoonlijk 

script, F(1,50) =5.313, p =.025, ηp² =.096. Zowel de jongens als de meisjes zijn meer in de 

verwachting dat in het verkrachting script de persoon die dwingt alcohol had gedronken in 

vergelijking met de proefpersonen zelf in het persoonlijk script. Opvallend is het verschil in 

waarschijnlijkheid dat de proefpersonen zelf alcohol hadden gedronken op die bewuste avond. 

De jongens schatten de waarschijnlijkheid dat ze zelf alcohol hadden gedronken groter in dan 

dat de meisjes deze waarschijnlijkheid schatten. Deze gemiddelde antwoorden zijn per sekse 

en per scripttype weergegeven in Tabel 40.  

Tabel 40: Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype dat er alcohol is gedronken, 

N=52. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   3.00   .229 

   Verkrachting   3.33   .219 

    

Meisje   Persoonlijk   2.24   .238  

   Verkrachting   3.88   .227 
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De antwoorden op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat jij alcohol had gedronken’ 

uit het persoonlijk script zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk 

is het dat de persoon die gedwongen wordt alcohol had gedronken’ uit het verkrachting script. 

Hieruit blijkt dat er geen significant hoofdeffect is gevonden voor de waarschijnlijkheid dat er 

alcohol is gedronken, F(1,48) = 1.538, p =.221, ηp² =.031. De proefpersonen zijn wel iets 

meer in de verwachting dat in het verkrachting script de persoon die gedwongen wordt 

alcohol had gedronken (M=2.94, SE=.174) in vergelijking met het persoonlijk script (M=2.66, 

SE=.164). Er is wel een interactie-effect gevonden tussen sekse en het scripttype F(1,48) 

=4.670, p =.036, ηp² =.089. Dit effect wordt vooral veroorzaakt door de meisjes (F(1,48) 

=6.025, p =.018, ηp² =.112) in tegenstelling tot de jongens (F(1,48) =.408, p =.526, ηp² =.008) 

in het persoonlijk script, F(1,48) =6.576, p =.012, ηp² =.123. De jongens zijn iets meer in de 

verwachting dat zij zelf in het persoonlijk script alcohol hadden gedronken in vergelijking met 

de persoon die gedwongen wordt in het verkrachting script. De meisjes daarentegen zijn meer 

in de verwachting dat de persoon die gedwongen wordt in het verkrachting script alcohol had 

gedronken dan zij zelf in het persoonlijk script. Opvallend is hierbij dat de meisjes de 

waarschijnlijkheid over het gebruik van alcohol bij zichzelf veel minder schatten, dan de 

jongens bij zichzelf. Deze gemiddelde antwoorden zijn per sekse en per scripttype 

weergegeven in Tabel 41.  

Tabel 41: Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype dat er alcohol is gedronken,, 

N=50. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   3.08   .237 

   Verkrachting   2.88   .251 

    

Meisje   Persoonlijk   2.23   .227  

   Verkrachting   3.00   .241 
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Daarna zijn de antwoorden op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat de ander alcohol 

had gedronken’ uit het persoonlijk script vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe 

waarschijnlijk is het dat de persoon die dwingt alcohol had gedronken’ uit het verkrachting 

script. Hieruit blijkt dat er een significant hoofdeffect is gevonden voor de waarschijnlijkheid 

dat er alcohol is gedronken, F(1,53) = 28.585, p =.0001, ηp² =.350. De proefpersonen zijn 

meer in de verwachting dat in het verkrachting script de persoon die dwingt alcohol heeft 

gedronken (M=3.62, SE=.155) in vergelijking met het persoonlijk script (M=2.57, SE=.145). 

Er is ook een interactie-effect gevonden tussen sekse en het scripttype F(1,53) = 7.843, p 

=.007, ηp² =.129. Dit effect wordt vooral veroorzaakt door de meisjes (F(1,53) =30.422, p 

=.0001, ηp² =.365) in tegenstelling tot de jongens (F(1,53) =3.565, p =.064, ηp² =.063) in het 

persoonlijk script, F(1,53) =4.111, p =.048, ηp² =.072. Zowel de jongens als de meisjes zijn 

meer in de verwachting dat in het verkrachting script de persoon die dwingt alcohol had 

gedronken in vergelijking met de partner van de proefpersonen in het persoonlijk script. 

Opvallend is hierbij dat de meisjes de waarschijnlijkheid over het gebruik van alcohol bij hun 

partner minder schatten, dan de jongens deze waarschijnlijkheid over hun partner schatten. 

Ook schatten de meisjes de waarschijnlijkheid over het gebruik van alcohol in het 

verkrachting script hoger in dan de jongens dit doen. Deze gemiddelde antwoorden zijn per 

sekse en per scripttype weergegeven in Tabel 42.  

Tabel 42: Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype dat er alcohol is gedronken, 

N=55. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   2.87   .195 

   Verkrachting   3.37   .209  

    

Meisje   Persoonlijk   2.28   .214  

   Verkrachting   3.88   .229 
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De antwoorden op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat de ander alcohol had 

gedronken’ uit het persoonlijk script zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe 

waarschijnlijk is het dat de persoon die gedwongen wordt alcohol had gedronken’ uit het 

verkrachting script. Hieruit blijkt dat er geen significant hoofdeffect is gevonden voor de 

waarschijnlijkheid dat alcohol is gedronken F(1,50) = 1.682, p =.201, ηp² =.033. De 

proefpersonen zijn wel meer in de verwachting dat in het verkrachting script de persoon die 

gedwongen alcohol had gedronken (M=2.90, SE=.169) in vergelijking met het persoonlijk 

script (M=2.61, SE=.147). Er is ook geen interactie-effect gevonden tussen sekse en het 

scripttype F(1,50) =2.677, p =.108, ηp² =.051.  

Uit de vergelijkingen over de waarschijnlijkheid dat er alcohol is gedronken op de 

bewuste avond zijn significante verschillen gevonden tussen de verschillende scripts. Zowel 

de jongens als de meisjes schatten de waarschijnlijkheid dat er alcohol is gedronken in het 

algemeen en het verkrachting script veel groter dan dat zijzelf of hun partner in het 

persoonlijk script (soft)drugs heeft gebruikt. 

Vervolgens werd aan de proefpersonen gevraagd hoe dronken of stoned de twee 

jongeren in desbetreffende scripts waren op die bewuste avond. De antwoorden op de vraag 

‘Hoe dronken/stoned was jij’ uit het persoonlijk script zijn vergeleken met de antwoorden op 

de vraag ‘Hoe dronken/stoned was de jongen’ uit het algemene script. Hierbij is alleen 

gekeken naar de antwoorden van alle meisjes, gezien deze vergelijking voor heteroseksuele 

jongens niet veelzeggend is. Uit deze vergelijking blijkt dat er een significant hoofdeffect is 

gevonden, F(1,23) = 12.954, p =.002, ηp² =.360. De meisjes zijn veel meer in de verwachting 

jongens in het algemene script dronken en/of stoned is (M=2.42, SE=.216) in vergelijking met 

zichzelf in het persoonlijk script (M=1.54, SE=.190). Deze gemiddelde antwoorden zijn per 

sekse en per scripttype weergegeven in Tabel 43. 
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Tabel 43. Gemiddelde verwachting per scripttype over hoe dronken en/of stoned men op die 

bewuste avond was, N=24. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Meisje   Persoonlijk   1.54   .190  

   Algemeen   2.42   .216 

 

De antwoorden op de vraag ‘Hoe dronken/stoned was jij’ uit het persoonlijk script zijn 

vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe dronken/stoned was het meisje’ uit het 

algemene script. Hierbij is alleen gekeken naar de antwoorden van de jongens, gezien deze 

vergelijking voor heteroseksuele meisjes niets toevoegt. Uit deze vergelijking blijkt dat er 

geen significant hoofdeffect is gevonden, F(1,22) = 2.033, p =.168, ηp² =.085. Uit de 

gemiddelden blijkt wel dat de jongens meer in de verwachting zijn dat meisjes in het 

algemeen dronken en/of stoned zijn (M=3.00, SE=.235) in vergelijking met zichzelf in het 

persoonlijk script (M=2.48, SE=.273). Deze gemiddelde antwoorden zijn per sekse en per 

scripttype weergegeven in Tabel 44. 

Tabel 44. Gemiddelde verwachting per scripttype over hoe dronken en/of stoned men op die 

bewuste avond was, N=23. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   2.48   .256 

   Algemeen   3.00   .245  

 

 

De antwoorden op de vraag ‘Hoe dronken/stoned was de ander’ uit het persoonlijk 

script zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe dronken/stoned was de jongen’ uit 

het algemene script. Hieruit blijkt dat er een significant hoofdeffect is gevonden, F(1,47) = 

9.663, p =.003, ηp² =.171. De proefpersonen zijn meer in de verwachting de jongen in het 
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algemene script dronken en/of stoned is (M=2.52, SE=.141) in vergelijking met het de 

jongeren zelf in het persoonlijk script (M=1.94, SE=.149). Er is geen significant interactie-

effect gevonden tussen sekse en het scripttype F(1,47) =1.531, p =.222, ηp² =.032. Zowel de 

jongens als de meisjes zijn meer in de verwachting dat de jongen in het algemene script 

dronken en/of stoned is dan de partner van de proefpersonen in het persoonlijk script. 

Opvallend is hierbij dat de meisjes minder in de verwachting zijn dat hun partner dronken 

en/of stoned was op die bewuste avond dan de jongens. Deze gemiddelde antwoorden zijn per 

sekse en per scripttype weergegeven in Tabel 45. 

Tabel 45. Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype over hoe dronken en/of stoned men 

op die bewuste avond was, N=49. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   2.30   .218  

   Algemeen   2.65   .205   

    

Meisje   Persoonlijk   1.58   .205   

   Algemeen   2.39   .193 

 

De antwoorden op de vraag ‘Hoe dronken/stoned was de ander’ uit het persoonlijk 

script zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe dronken/stoned was het meisje’ 

uit het algemene script. Hieruit blijkt dat er een significant hoofdeffect is gevonden, F(1,48) = 

13.392, p =.001, ηp² =.218. De proefpersonen zijn meer in de verwachting het meisje in het 

algemene script dronken en/of stoned is (M=2.73, SE=.165) in vergelijking met het de 

jongeren zelf in het persoonlijk script (M=1.95, SE=.149). Er is geen significant interactie-

effect gevonden tussen sekse en het scripttype F(1,46) =.018, p =.893, ηp² =.000. Zowel de 

jongens als de meisjes zijn meer in de verwachting dat het meisje in het algemene script 

dronken en/of stoned is dan hun partner in het persoonlijk script. Opvallend is hierbij dat de 
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meisjes minder in de verwachting zijn dat hun partner dronken en/of stoned was dan de 

jongens. Daarnaast zijn de jongens meer in de verwachting dat meisjes in het algemeen 

dronken en/of stoned zijn dan de meisjes. Deze gemiddelde antwoorden zijn per sekse en per 

scripttype weergegeven in Tabel 46. 

Tabel 46. Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype over hoe dronken en/of stoned men 

op die bewuste avond was, N=48. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   2.29   .215  

   Algemeen   3.04   .238   

    

Meisje   Persoonlijk   1.62   .206   

   Algemeen   2.42   .229 

 

Vervolgens zijn de antwoorden op de vraag ‘Hoe dronken/stoned was jij’ uit het 

persoonlijk script vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe dronken/stoned was de 

persoon die dwingt’ uit het verkrachting script. Hieruit blijkt dat er een significant hoofdeffect 

is gevonden, F(1,44) = 52.351, p =.0001, ηp² =.543. De proefpersonen zijn meer in de 

verwachting dat de persoon die dwingt in het verkrachting script dronken en/of stoned is 

(M=3.48, SE=.208) in vergelijking met het de jongeren zelf in het persoonlijk script (M=1.84, 

SE=.151). Er is geen significant interactie-effect gevonden tussen sekse en het scripttype 

F(1,44) = 1.869, p =.179, ηp² =.041. Zowel de jongens als de meisjes zijn meer in de 

verwachting dat de persoon die dwingt in het verkrachting script dronken en/of stoned is dan 

zijzelf in het persoonlijk script. Opvallend is hierbij dat de meisjes zichzelf veel minder 

dronken en/of stoned schatten dan de jongens. Deze gemiddelde antwoorden zijn per sekse en 

per scripttype weergegeven in Tabel 47. 
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Tabel 47. Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype over hoe dronken en/of stoned men 

op die bewuste avond was, N=46. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   2.13   .209 

   Verkrachting   3.46   .288  

    

Meisje   Persoonlijk   1.55   .218   

   Verkrachting   3.50   .301 

 

De antwoorden op de vraag ‘Hoe dronken/stoned was jij’ uit het persoonlijk script zijn 

vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe dronken/stoned was de persoon die 

gedwongen wordt’ uit het verkrachting script. Hieruit blijkt dat er een significant hoofdeffect 

is gevonden, F(1,42) = 18.390, p =.001, ηp² =.305. De proefpersonen zijn meer in de 

verwachting dat de persoon die gedwongen wordt in het verkrachting script dronken en/of 

stoned is (M=2.57, SE=.175) in vergelijking met het de jongeren zelf in het persoonlijk script 

(M=1.76, SE=.145). Er is geen significant interactie-effect gevonden tussen sekse en het 

scripttype F(1,42) = 2.313, p =.136, ηp² =.052. Zowel de jongens als de meisjes zijn meer in 

de verwachting dat de persoon die gedwongen wordt in het verkrachting script dronken en/of 

stoned is dan zijzelf in het persoonlijk script. Opvallend is hierbij dat de meisjes zichzelf veel 

minder dronken en/of stoned schatten dan de jongens. Deze gemiddelde antwoorden zijn per 

sekse en per scripttype weergegeven in Tabel 48. 

Tabel 48. Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype over hoe dronken en/of stoned men 

op die bewuste avond was, N=44. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   2.09   .201 

   Verkrachting   2.61   .242   
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Meisje   Persoonlijk   1.43   .210  

   Verkrachting   2.52   .254 

 

De antwoorden op de vraag ‘Hoe dronken/stoned was de ander’ uit het persoonlijk 

script zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe dronken/stoned was de persoon 

die dwingt’ uit het verkrachting script. Hieruit blijkt dat er een significant hoofdeffect is 

gevonden, F(1,46) = 55.500, p =.0001, ηp² =.547. De proefpersonen zijn meer in de 

verwachting dat de persoon die dwingt in het verkrachting script dronken en/of stoned is 

(M=3.54, SE=.193) in vergelijking met het de partner van de proefpersonen in het persoonlijk 

script (M=1.80, SE=.132). Er is geen significant interactie-effect gevonden tussen sekse en 

het scripttype F(1,46) = 1.239, p =.271, ηp² =.026. Zowel de jongens als de meisjes zijn meer 

in de verwachting dat de persoon die dwingt in het verkrachting script dronken en/of stoned is 

dan de partner van de proefpersonen in het persoonlijk script. Opvallend is hierbij dat de 

meisjes minder in de verwachting zijn dat hun partner dronken en/of stoned was op die 

bewuste avond dan de jongens. Deze gemiddelde antwoorden zijn per sekse en per scripttype 

weergegeven in Tabel 49. 

Tabel 49. Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype over hoe dronken en/of stoned men 

op die bewuste avond was, N=48. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   2.04   .183  

   Verkrachting   3.52   .267   

    

Meisje   Persoonlijk   1.57   .191   

   Verkrachting   3.57   .278 
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De antwoorden op de vraag ‘Hoe dronken/stoned was de ander’ uit het persoonlijk 

script zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe dronken/stoned was de persoon 

die wordt gedwongen’ uit het verkrachting script. Hieruit blijkt dat er een significant 

hoofdeffect is gevonden, F(1,45) = 14.043, p =.001, ηp² =.238. De proefpersonen zijn meer in 

de verwachting dat de persoon die gedwongen wordt in het verkrachting script dronken en/of 

stoned is (M=2.45, SE=.159) in vergelijking met de partner van de proefpersonen in het 

persoonlijk script (M=1.80, SE=.135). Er is geen significant interactie-effect gevonden tussen 

sekse en het scripttype F(1,45) =.682, p =.413, ηp² =.015. Opvallend is hierbij dat de meisjes 

minder in de verwachting zijn dat hun partner dronken en/of stoned was dan de jongens. Deze 

gemiddelde antwoorden zijn per sekse en per scripttype weergegeven in Tabel 50. 

Tabel 50. Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype over hoe dronken en/of stoned men 

op die bewuste avond was, N=47. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   2.04   .189  

   Verkrachting   2.54   .222  

    

Meisje   Persoonlijk   1.57   .193   

   Verkrachting   2.35   .227 

 

Uit de vergelijkingen over de waarschijnlijkheid dat de twee op de bewuste avond 

dronken en/of stoned waren zijn behoorlijk wat significante verschillen gevonden tussen de 

verschillende scripts. Zowel de jongens als de meisjes schatten de waarschijnlijkheid dat de 

twee dronken en/of stoned waren in het algemeen en het verkrachting script veel groter dan 

dat zijzelf of hun partner in het persoonlijk script dronken en/of stoned was. 
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Verder werd in alle scripts aan de proefpersonen gevraagd hoe de twee jongeren zich 

voelen na de seks. De antwoorden op de vraag ‘Hoe voel jij je na de seks’ uit het persoonlijk 

script zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe voelt de jongen zich na de seks’ 

uit het algemene script. Hierbij is alleen gekeken naar de antwoorden van alle meisjes, gezien 

deze vergelijking voor heteroseksuele jongens niet van toepassing is. Uit deze vergelijking 

blijkt een marginaal significant hoofdeffect te zijn gevonden, F(1,32) = 3.409, p =.062, ηp² 

=.105. De meisjes zijn meer in de verwachting de jongen in het algemene script zich goed 

voelt na de seks (M=4.24, SE=.180) in vergelijking met zichzelf in het persoonlijk script 

(M=3.79, SE=.217). Deze gemiddelde antwoorden zijn per scripttype weergegeven in Tabel 

51. 

Tabel 51. Gemiddelde verwachting per scripttype over het gevoel na de seks, N=33. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

   

Meisje   Persoonlijk   3.79   .217  

   Algemeen   4.24   .180 

 

De antwoorden op de vraag ‘Hoe voel jij je na de seks’ uit het persoonlijk script zijn 

vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe voelt het meisje zich na de seks’ uit het 

algemene script. Hierbij is alleen gekeken naar de antwoorden van de jongens, gezien deze 

vergelijking voor heteroseksuele meisjes niet van toepassing is. Uit deze vergelijking blijkt 

een significant hoofdeffect te zijn gevonden, F(1,27) = 6.528, p =.017, ηp² =.195. De jongens 

zijn meer in de verwachting dat zijzelf in het persoonlijk script zich goed voelen na de seks 

(M=4.321, SE=.137) in vergelijking met meisjes in het algemene script (M=3.86, SE=.183). 

Deze gemiddelde antwoorden zijn per scripttype weergegeven in Tabel 52. 
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Tabel 52. Gemiddelde verwachting per scripttype over het gevoel na de seks, N=28. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   4.32   .137 

   Algemeen   3.86   .183   

 

 

De antwoorden op de vraag ‘Hoe voelt de ander zich na de seks’ uit het persoonlijk 

script zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe voelt de jongen zich na de seks’ 

uit het algemene script. Hieruit blijkt dat er een significant hoofdeffect is gevonden, F(1,58) = 

4.984, p =.029, ηp² =.079. De proefpersonen zijn meer in de verwachting dat de jongen in het 

algemene script zich goed voelt na de seks (M=4.38, SE=.117) in vergelijking met het de 

partner in het persoonlijk script (M=4.05, SE=.132). Er is geen significant interactie-effect 

gevonden tussen sekse en het scripttype F(1,58) =.052, p =.821, ηp² =.001. Zowel de jongens 

als de meisjes zijn meer in de verwachting dat de jongen in het algemene script zich goed 

voelt na de seks dan de partner in het persoonlijke script. Opvallend hierbij is dat de meisjes 

minder verwachten dat hun partners zich goed voelen na de seks goed dan de jongens. Deze 

gemiddelde antwoorden zijn per sekse en per scripttype weergegeven in Tabel 53. 

Tabel 53. Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype over het gevoel na de seks, N=60. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   4.22   .196 

   Algemeen   4.52   .173  

    

Meisje   Persoonlijk   3.88   .177  

   Algemeen   4.24   .156 
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De antwoorden op de vraag ‘Hoe voelt de ander zich na de seks’ uit het persoonlijk 

script zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe voelt het meisje zich na de seks’ 

uit het algemene script. Hieruit blijkt dat er een significant hoofdeffect is gevonden, F(1,58) = 

6.441, p =.014, ηp² =.100. De proefpersonen zijn meer in de verwachting dat de partner in het 

persoonlijk script zich goed voelt na de seks (M=4.05, SE=.132) in vergelijking met het 

meisje in het algemene script (M=3.70, SE=.130). Er is geen significant interactie-effect 

gevonden tussen sekse en het scripttype F(1,58) =.139, p =.711, ηp² =.002. Zowel de jongens 

als de meisjes zijn meer in de verwachting dat de partner in het persoonlijk script zich goed 

voelt na de seks dan het meisje in het algemene script. Opvallend hierbij is dat de meisjes 

minder in de verwachting zijn dat hun partners zich goed voelen na de seks goed dan de 

jongens. Deze gemiddelde antwoorden zijn per sekse en per scripttype weergegeven in Tabel 

54. 

Tabel 54. Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype over het gevoel na de seks, N=60. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   4.22   .196 

   Algemeen   3.82   .193  

    

Meisje   Persoonlijk   3.88   .177  

   Algemeen   3.58   .174 

 

De antwoorden op de vraag ‘Hoe voel jij je na de seks’ uit het persoonlijk script zijn 

vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe voelt de persoon die dwingt zich na de seks’ 

uit het verkrachting script. Hieruit blijkt een significant interactie-effect is gevonden tussen 

sekse en het scripttype F(1,64) =6.512, p =.013, ηp² =.092. Dit effect wordt vooral veroorzaakt 

in het persoonlijk script, (F(1,64) =17.031, p =.0001, ηp² =.210) er is geen verschil tussen de 
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jongens (F(1,64) =3.256, p =.076, ηp² =.048) en de meisjes binnen dit script (F(1,64) =3.256, 

p =.076, ηp² =.048). Zowel de jongens als meisjes schatten het gevoel van de persoon die 

dwingt in het verkrachting script identiek als redelijk positief (M= 3.82, SE =.213). Echter 

verschillen de jongens en de meisjes opvallend van mening bij het persoonlijk script. De 

jongens zijn meer in de verwachting (M= 4.30, SE=.166) dat zij zich goed voelen na de seks 

dan de meisjes in het persoonlijk script (M= 3.33, SE=.166)  

De antwoorden op de vraag ‘Hoe voel jij je na de seks’ uit het persoonlijk script zijn 

vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe voelt de persoon die wordt gedwongen zich 

na de seks’ uit het verkrachting script. Hieruit blijkt dat er een significant hoofdeffect is 

gevonden, F(1,44) = 111.210, p =.0001, ηp² =.717. De proefpersonen zijn meer in de 

verwachting dat zijzelf in het persoonlijk script zich goed voelen na de seks (M=3.72, 

SE=.140) in vergelijking met de persoon die gedwongen wordt in het verkrachting script 

(M=1.52, SE=.149). Er is een significant interactie-effect gevonden tussen sekse en het 

scripttype F(1,44) =5.767, p =.021, ηp² =.116. Dit effect wordt veroorzaakt door zowel de 

meisjes (F(1,44) =33.164, p =.0001, ηp² =.430) als de jongens (F(1,44) =83.814, p =.0001, ηp² 

=.656) in het persoonlijk script, F(1,44) =6.576, p =.012, ηp² =.123. Zowel de jongens als de 

meisjes zijn veel meer in de verwachting dat zijzelf in het persoonlijk script zich goed voelen 

na de seks vergeleken met de persoon die wordt gedwongen in het verkrachting script. 

Opvallend hierbij is dat de meisjes minder in de verwachting zijn dat zij zich na de seks goed 

voelen dan de jongens. Deze gemiddelde antwoorden zijn per sekse en per scripttype 

weergegeven in Tabel 55. 

Tabel 55. Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype over het gevoel na de seks, N=46. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   4.30   .198 
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   Verkrachting   1.61   .211  

    

Meisje   Persoonlijk   3.13   .198  

   Verkrachting   1.44   .211 

 

De antwoorden op de vraag ‘Hoe voelt de ander zich na de seks’ uit het persoonlijk 

script zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe voelt de persoon die dwingt zich 

na de seks’ uit het verkrachting script. Hieruit blijkt dat er geen significant hoofdeffect is 

gevonden, F(1,64) =.053, p =.819, ηp² =.001. De proefpersonen zijn wel iets meer in de 

verwachting dat de partner in het persoonlijk script zich goed voelt na de seks (M=3.86, 

SE=.130) in vergelijking met de persoon die dwingt in het verkrachting script (M=3.82, 

SE=.151). Er is wel een significant interactie-effect gevonden tussen sekse en het scripttype 

F(1,64) = 4.909, p =.030, ηp² =.071. Dit effect wordt vooral veroorzaakt door de jongens 

(F(1,64) =2.989, p =.089, ηp² =.045) in tegenstelling tot de meisjes (F(1,64) =1.973, p =.165, 

ηp² =.030) in het persoonlijk script, F(1,64) =11.481, p =.001, ηp² =.152. De jongens zijn in 

vergelijking met de meisjes veel meer in de verwachting dat hun partners in het persoonlijke 

script zich goed voelen na de seks. Opvallend hierbij is dat de meisjes minder in de 

verwachting zijn dat hun partners zich goed voelen na de seks goed dan de persoon die dwingt 

in het verkrachting script. Deze gemiddelde antwoorden zijn per sekse en per scripttype 

weergegeven in Tabel 56. 

Tabel 56. Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype over het gevoel na de seks, N=66. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   4.30   .183 

   Verkrachting   3.82   .213  

    

Meisje   Persoonlijk   3.42   .183  



 
75 

   Verkrachting   3.82   .213 

 

De antwoorden op de vraag ‘Hoe voelt de ander zich na de seks’ uit het persoonlijk 

script zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe voelt de persoon die gedwongen 

wordt zich na de seks’ uit het algemene script. Hieruit blijkt dat er een significant hoofdeffect 

is gevonden, F(1,44) = 88.925, p =.0001, ηp² =.669. De proefpersonen zijn meer in de 

verwachting dat de partner in het persoonlijk script zich goed voelt na de seks (M=3.70, 

SE=.165) in vergelijking met de persoon die gedwongen wordt in het verkrachting script 

(M=1.52, SE=.149). Er is geen significant interactie-effect gevonden tussen sekse en het 

scripttype F(1,44) = 2.881, p =.097, ηp² =.061. Zowel de jongens als de meisjes zijn meer in 

de verwachting dat de partner in het persoonlijk script zich goed voelt na de seks dan de 

persoon die gedwongen wordt in het verkrachting script. Opvallend hierbij is dat de meisjes 

minder in de verwachting zijn dat hun partners zich goed voelen na de seks goed dan de 

jongens. Deze gemiddelde antwoorden zijn per sekse en per scripttype weergegeven in Tabel 

57. 

Tabel 57. Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype over het gevoel na de seks, N=46. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   4.17   .234 

   Verkrachting   1.61   .211  

    

Meisje   Persoonlijk   3.22   .234  

   Verkrachting   1.44   .211 

 

Uit de bovenstaande vergelijkingen over het gevoel wat de twee hebben na de seks 

zijn behoorlijk wat significante verschillen gevonden. Opvallend is dat de meisjes denken dat 
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de jongens in het algemeen zich na de seks beter voelen dan zijzelf na de seks, en ook de 

jongens denken dat zij zich beter voelen na de seks beter in vergelijking met meisjes in het 

algemeen. Zowel de meisjes als de jongens denken echter zijzelf een beter gevoel hebben na 

de seks dat de persoon die gedwongen wordt in het verkrachting script. 

Daarna werd in alle scripts aan de proefpersonen gevraagd wat de twee jongeren 

verwachten na de seks. De antwoorden op de vraag ‘Wat verwacht jij na de seks’ uit het 

persoonlijk script zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Wat verwacht de jongen na 

de seks’ uit het algemene script. Hieruit blijkt dat er een significant hoofdeffect is gevonden, 

F(1,65) = 70.380, p =.0001, ηp² =.520. De proefpersonen zijn meer in de verwachting zijzelf 

in het persoonlijk script een vaste relatie verwachten na de seks (M=2.73, SE=.057) in 

vergelijking met het de jongen in het algemene script (M=1.96, SE=.084). Er is geen 

significant interactie-effect gevonden tussen sekse en het scripttype F(1,65) =.337, p =.563, 

ηp² =.005. Zowel de jongens als de meisjes zijn meer in de verwachting dat zijzelf een vaste 

relatie verwachten na de seks dan jongens in het algemeen. Opvallend is hierbij dat de meisjes 

meer zijn in de verwachting dat zij na de seks een relatie verwachten dan de jongens. Deze 

gemiddelde antwoorden zijn per sekse en per scripttype weergegeven in Tabel 58. 

Tabel 58. Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype over de verwachtingen na de seks, 

N=67. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   2.54   .087 

   Algemeen   1.82   .128  

    

Meisje   Persoonlijk   2.92   .074  

   Algemeen   2.10   .108 
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De antwoorden op de vraag ‘Wat verwacht jij na de seks’ uit het persoonlijk script zijn 

vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Wat verwacht het meisje na de seks’ uit het 

algemene script. Hieruit blijkt dat er geen significant hoofdeffect is gevonden, F(1,65) =.049, 

p =.826, ηp² =.001. Er is wel een marginaal significant interactie-effect gevonden tussen sekse 

en het scripttype F(1,65) = 3.773, p =.056, ηp² =.055. Dit effect wordt vooral veroorzaakt door 

het persoonlijk script, (F(1,65) =11.575, p =.001, ηp² =.151) er is geen groot verschil tussen de 

jongens (F(1,65) =1.273, p =.263, ηp² =.019) en de meisjes binnen dit script, F(1,65) =2.799, 

p =.099, ηp² =.041. De meisjes zijn meer in de verwachting dat zijzelf een vaste relatie 

verwachten na de seks dan meisjes in het algemeen. De jongens zijn juist meer in de 

verwachting dat meisjes in het algemeen na de seks een vaste relatie verwachten dan zijzelf. 

Deze gemiddelde antwoorden zijn per sekse en per scripttype weergegeven in Tabel 59. 

Tabel 59. Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype over de verwachtingen na de seks, 

N=67. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   2.54   .087 

   Algemeen   2.68   .092  

    

Meisje   Persoonlijk   2.92   .074  

   Algemeen   2.74   .078 

 

De antwoorden op de vraag ‘Wat verwacht de ander na de seks’ uit het persoonlijk 

script zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Wat verwacht de jongen na de seks’ uit 

het algemene script. Hieruit blijkt dat er een significant hoofdeffect is gevonden, F(1,64) = 

66.112, p =.0001, ηp² =.508. De proefpersonen zijn meer in de verwachting hun partner in het 

persoonlijk script een vaste relatie verwacht na de seks (M=2.76, SE=.057) in vergelijking 

met het de jongen in het algemene script (M=1.98, SE=.084). Er is geen significant interactie-
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effect gevonden tussen sekse en het scripttype F(1,64) =.138, p =.711, ηp² =.002. Zowel de 

jongens als de meisjes zijn meer in de verwachting dat zijzelf een vaste relatie verwachten na 

de seks dan jongens in het algemeen. Opvallend is hierbij dat de meisjes meer zijn in de 

verwachting dat zij na de seks een relatie verwachten dan de jongens. Deze gemiddelde 

antwoorden zijn per sekse en per scripttype weergegeven in Tabel 60. 

Tabel 60. Gemiddelde verwachting per sekse en scripttype over de verwachtingen na de seks, 

N=66. 

 

 

Sekse   Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Jongen   Persoonlijk   2.67   .087 

   Algemeen   1.85   .130  

    

Meisje   Persoonlijk   2.85   .072  

   Algemeen   2.10   .108 

 

De antwoorden op de vraag ‘Wat verwacht de ander na de seks’ uit het persoonlijk 

script zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Wat verwacht het meisje na de seks’ 

uit het algemene script. Hieruit blijkt dat er geen significant hoofdeffect is gevonden, F(1,64) 

=.389, p =.535, ηp² =.006. Er geen significant interactie-effect gevonden tussen sekse en het 

scripttype F(1,64) =.389, p =.535, ηp² =.006. De meisjes zijn meer in de verwachting dat hun 

partner een vaste relatie verwacht na de seks dan meisjes in het algemeen. De jongens zijn 

juist identiek in de verwachting dat zowel hun partners als meisjes in het algemeen na de seks 

een vaste relatie verwachten.  

Conclusie hypothese 1 

Uit de bovenstaande resultaten blijkt dat er bij de meeste vergelijkingen significante 

effecten van scripttype op zijn getreden. In totaal zijn er 66 vergelijkingen gemaakt tussen het 
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persoonlijke script en het algemene script en het verkrachting script. Uit de 66 vergelijkingen 

zijn er 52 significante hoofdeffecten van scripttype opgetreden. Opvallend is dat de 

proefpersonen positievere verwachtingen hebben over de eerste keer seks in het persoonlijk 

script dan in het algemene script en in het verkrachting script. Zo zijn de proefpersonen 

positiever in de verwachting dat de twee jongeren in het persoonlijk script hebben 

afgesproken elkaar te ontmoeten en dat ze elkaar op school hebben ontmoet. Ook zijn de 

proefpersonen positiever in de verwachting dat de twee jongeren in het persoonlijk script 

elkaar al eens eerder hebben ontmoet en dat de twee jongeren een vaste relatie verwachten na 

de seks. Verder geven de proefpersonen in het persoonlijke script veel romantischere 

antwoorden in vergelijking met de antwoorden in het algemene script en het verkrachting 

script. Zo schatten de proefpersonen de kans dat de twee jongeren in het persoonlijk script 

elkaar hebben ontmoet in een café of discotheek of via het internet kleiner in. Ook schatten ze 

de kans dat de twee jongeren vanaf het begin hopen op seks in het persoonlijk script veel 

kleiner dan in het algemene script. Daarnaast schatten proefpersonen de kans dat de seks 

gepland en dat de seks plaatsvindt in een café, discotheek, auto of buiten hoger in bij het 

algemene script en het verkrachting script dan in het persoonlijk script. Ook qua alcohol en 

drugs gebruik zijn de proefpersonen van mening dat in het persoonlijk script minder wordt 

genuttigd dan in het algemene script en het verkrachting script. De proefpersonen verwachten 

dan ook dat er een grotere kans is dat jongeren in het algemeen of tijdens een verkrachting 

dronken en/of stoned zijn dan wanneer zijzelf voor het eerst seks hebben. Ze zijn ook 

positiever in de verwachting dat zijzelf en hun partners zich goed voelen na de seks 

vergeleken met het verkrachting script. Bovenstaande significante effecten zijn te verklaren 

door het feit dat er optimisme-bias is opgetreden, waardoor de proefpersonen in het 

persoonlijke script meer positieve en romantische verwachtingen hebben over de eerste keer 

seks vergeleken met jongeren in het algemeen en tijdens een verkrachting.  
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Er zijn wel opvallende sekse verschillen uit de bovenstaande analyses gebleken. Zo 

blijkt dat de proefpersonen positiever in de verwachting zijn dat jongens in het algemeen zich 

goed voelen na de seks dan de proefpersonen zelf en hun partners. Echter verwachten de 

proefpersonen wel dat zijzelf en hun partners zich in het persoonlijk script na de seks beter 

voelen dan meisjes in het algemeen. Verder zijn de proefpersonen van mening dat zijzelf en 

hun partners in het persoonlijk script na de seks een vaste relatie verwachten in tegenstelling 

tot jongens in het algemeen. Wanneer de verwachtingen van de proefpersonen na de seks 

worden vergeleken met meisjes in het algemeen blijkt opnieuw een sekse verschil. De meisjes 

zijn positiever in de verwachting dat zijzelf een vaste relatie verwachten na de seks dan 

meisjes in het algemeen. Terwijl de jongens verwachten dat meisjes in het algemeen juist 

eerder een vaste relatie verwachten na de seks dan zijzelf. Ook wanneer de verwachtingen van 

de partner van de proefpersonen na de seks worden vergeleken met meisjes in het algemeen 

blijkt een sekse verschil. De meisjes verwachten dat hun partners eerder een vaste relatie 

willen na de seks dan meisjes in het algemeen willen. De jongens verwachten juist dat hun 

partners en meisjes in het algemeen dezelfde verwachtingen hebben na de seks.  

Hypothese 2  

Om te onderzoeken of de mate van seksuele ervaring invloed heeft op het persoonlijk 

script en in mindere mate op het algemene en het verkrachting script, zijn de antwoorden op 

alle bovenstaande scripts vragen samen met de mate van seksuele ervaring aan de hand van 

ANOVA’s voor herhaalde metingen getoetst. De mate van seksuele ervaring is gebaseerd op 

de antwoorden van de proefpersonen op de vraag in hoeverre zij ervaring hadden met de 

volgende seksuele handelingen: zoenen, strelen, vingeren of aftrekken, beffen of pijpen, 

geslachtsgemeenschap. De proefpersonen konden bij elke seksuele handeling aangeven of zij 

hier ‘geen’, ‘weinig’ of ‘veel’ ervaring mee hadden en zijn aan de hand daarvan ingedeeld in 
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de bijpassende groepen. Tot slot is een variabele aangemaakt waarbij alle proefpersonen die 

wel of geen seksuele ervaring hebben van elkaar zijn onderscheiden.  

De eerste vraag binnen het persoonlijke script betreft de vraag ‘Hadden jullie 

afgesproken elkaar te ontmoeten?’, binnen het algemene en verkrachting script is de vraag als 

volgt gesteld ‘Hadden de twee tieners afgesproken elkaar te ontmoeten?’. Uit de resultaten 

blijkt dat bij het vergelijken van het persoonlijke script met het algemene script dat er een 

significant hoofdeffect is voor de verwachting dat de twee hebben afgesproken elkaar te 

ontmoeten, F(1,66) = 14.246, p =.0001, ηp²=.178. Er is geen sprake van een interactie-effect 

tussen scriptype en seksuele ervaring, F(1,66) = 1.432, p =.236 ηp²=.021. Alle gemiddelden 

staan per seksuele ervaring groep en per scripttype in Tabel 61. 

Tabel 61: Gemiddelde verwachting dat de twee hebben afgesproken elkaar te hebben 

ontmoeten per seksuele ervaring groep en scripttype, N = 68. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   3.93   .276 

   Algemeen   3.00   .272 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   4.11   .140 

   Algemeen   3.63   .139 

 

 Bij de vergelijking van het persoonlijk script met het verkrachting script is een 

marginaal significant hoofdeffect gevonden, F(1,67) = 3.659, p=.060, ηp²=.052. Er is geen 

sprake van een interactie-effect tussen scripttype en seksuele ervaring, F(1,67) =.435, p =.512, 

ηp²=.006. De gemiddelden staan per seksuele ervaring groep en per scripttype in Tabel 62. 
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Tabel 62: Gemiddelde verwachting dat de twee hebben afgesproken elkaar te hebben 

ontmoeten per seksuele ervaring groep en scripttype, N = 69. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   3.70   .389 

   Verkrachting   2.90   .390 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   3.64   .160 

   Verkrachting   3.25   .161 

 

De volgende vraag binnen de scripts ging over de waarschijnlijkheid van de 

ontmoetingsplek op die bewuste avond. Bij het vergelijken van het persoonlijke script met het 

algemene script blijkt een significant hoofdeffect te zijn opgetreden voor de 

waarschijnlijkheid dat de ontmoeting plaatsvond in café of discotheek, F(1,46) =36.223, p 

=.0001, ηp²=.441. Er is ook een interactie-effect tussen scripttype en seksuele ervaring, 

F(1,46) =6.407, p =.015, ηp²=.122. Dit effect wordt veroorzaakt door zowel de proefpersonen 

zonder seksuele ervaring (F(1,46) =23.084, p =.0001, ηp² =.334) als de proefpersonen met 

seksuele ervaring (F(1,46) =14.594, p =.0001, ηp² =.241) in het persoonlijk script, F(1,46) 

=6.908, p =.012, ηp² =.131. De gemiddelden staan per seksuele ervaring groep en per 

scripttype in Tabel 63. 

Tabel 63: Gemiddelde verwachting dat de ontmoeting plaatsvond in een café of discotheek 

per seksuele ervaring groep en scripttype, N = 48. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   1.80   .371 

   Algemeen   3.80   .341 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   2.90   .190 

   Algemeen   3.71   .175 
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Bij het vergelijken van het persoonlijke script met het verkrachting script blijkt een 

significant hoofdeffect te zijn opgetreden voor de waarschijnlijkheid dat de ontmoeting 

plaatsvond in een café of discotheek, F(1,54) =23.461, p =.0001, ηp²=.303. Er is ook sprake 

van een interactie-effect tussen scripttype en seksuele ervaring, F(1,54) =4.922, p =.031, 

ηp²=.084. Dit effect wordt veroorzaakt door zowel de proefpersonen zonder seksuele ervaring 

(F(1,54) =14.856, p =.0001, ηp² =.216) als de proefpersonen met seksuele ervaring (F(1,54) 

=10.720, p =.002, ηp² =.166) in het persoonlijk script, F(1,54) =8.976, p =.004, ηp² =.143. De 

gemiddelden staan per seksuele ervaring groep en per scripttype in Tabel 64. 

Tabel 64: Gemiddelde verwachting dat de ontmoeting plaatsvond in een café of discotheek 

per seksuele ervaring groep en scripttype, N = 56. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   1.89   .372 

   Verkrachting   3.78   .387 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   3.11   .163 

   Verkrachting   3.81   .169 

 

Daarna beantwoordden de proefpersonen de vraag hoe waarschijnlijk het is dat men 

elkaar heeft ontmoet op school. Bij het vergelijken van het persoonlijke script met het 

algemene script blijkt dat er geen significant hoofdeffect is voor de waarschijnlijkheid dat de 

ontmoeting plaatsvond op school, F(1,57) =1.184, p =.281, ηp²=.020. Er is ook geen 

interactie-effect tussen scripttype en seksuele ervaring, F(1,57)=2.337, p =.132, ηp²=.039. Bij 

het vergelijken van het persoonlijke script met het verkrachting script blijkt dat er een 

significant hoofdeffect meer is voor de waarschijnlijkheid dat de ontmoeting plaatsvond op 

school, F(1,52) = 15.976, p =.0001, ηp²=.235. Er is geen interactie-effect tussen scripttype en 
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seksuele ervaring, F(1,52)=.005, p =.945, ηp²=.000. De gemiddelden staan per seksuele 

ervaring groep en per scripttype in Tabel 65. 

Tabel 65: Gemiddelde verwachting dat de ontmoeting plaatsvond op school per seksuele 

ervaring groep en scripttype, N = 56. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   3.75   .351 

   Verkrachting   2.63   .437 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   3.78   .146 

   Verkrachting   2.70   .182 

 

Verder schatten de proefpersonen de waarschijnlijkheid dat men elkaar heeft ontmoet 

bij elkaar thuis. Bij het vergelijken van het persoonlijke script (‘bij jou thuis’) met het 

algemene script (‘bij één van de twee thuis’) is geen significant effect gevonden voor de 

waarschijnlijkheid dat de ontmoeting plaatsvond bij elkaar thuis, F(1,41) =.043, p =.837, 

ηp²=.001. Bij het vergelijken van de antwoorden van het persoonlijke script (‘bij de ander 

thuis’) met het algemene script (‘bij één van de twee thuis’) is geen significant hoofdeffect 

gevonden voor de waarschijnlijkheid dat de ontmoeting plaatsvond bij elkaar thuis, 

F(1,46)=3.194, p=.081, ηp²=.065. Er is geen interactie-effect tussen scripttype en seksuele 

ervaring, F(1,46) =.039, p =.843, ηp²=.001. 

Bij het vergelijken van het persoonlijke script (‘bij jou thuis’) met het verkrachting 

script (‘bij één van de twee thuis’) is geen significant effect gevonden voor de 

waarschijnlijkheid dat de ontmoeting plaatsvond bij elkaar thuis, F(1,41) =1.107, p =.299, 

ηp²=.026. Er is ook geen interactie-effect tussen scripttype en seksuele ervaring, 

F(1,41)=2.073, p=.158, ηp²=.048. Bij het vergelijken van het persoonlijke script (‘bij de ander 

thuis’) met het verkrachting script (‘bij één van de twee thuis’) is geen significant effect 
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opgetreden voor de waarschijnlijkheid dat de ontmoeting plaatsvond bij elkaar thuis, 

F(1,47)=.026, p=.872, ηp²=.001. Er is ook geen interactie-effect tussen scripttype en seksuele 

ervaring, F(1,47) =1.093, p =.301, ηp²=.023. 

De proefpersonen werden als laatst gevraagd hoe waarschijnlijk het is dat de twee 

jongeren elkaar op het internet hebben ontmoet. Bij het vergelijken van het persoonlijke script 

met het algemene script is geen significant hoofdeffect gevonden voor de waarschijnlijkheid 

dat de twee elkaar hebben ontmoet op het internet, F(1,34) = 15.609, p =.0001, ηp²=.315. Er is 

geen interactie-effect scripttype en seksuele ervaring, F(1,34) =.817, p =.372, ηp²=.023. Bij 

het vergelijken van het persoonlijke script met het verkrachting script blijkt een significant 

hoofdeffect te zijn gevonden voor de waarschijnlijkheid dat de twee elkaar hebben ontmoet op 

het internet, F(1,44) = 34.419, p =.0001, ηp²=.439. Er is een interactie-effect tussen scripttype 

en seksuele ervaring, F(1,44) = 4.157, p =.048, ηp²=.086. Dit effect wordt veroorzaakt door 

zowel de proefpersonen zonder seksuele ervaring (F(1,44) =18.914, p =.0001, ηp² =.301) als 

de proefpersonen met seksuele ervaring (F(1,44) =21.064, p =.0001, ηp² =.324) in het 

persoonlijk script, F(1,44) =4.797, p =.034, ηp² =.098. Alle gemiddelden staan per groep en 

per scripttype in Tabel 66. 

Tabel 66: Gemiddelde verwachting dat de twee elkaar hebben ontmoet op het internet per 

seksuele ervaring groep en scripttype, N = 46. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   1.50   .404 

   Verkrachting   4.00   .477 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   2.47   .185 

   Verkrachting   3.68   .219 
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De volgende twee vragen binnen het persoonlijke script betreffen de vragen ‘Hoe 

waarschijnlijk is het dat de ander vanaf het begin hoopt op seks met jou’ en ‘Hoe 

waarschijnlijk is het dat jij vanaf het begin hoopt op seks met de ander’. Binnen het algemene 

en verkrachting script zijn de vragen als volgt gesteld ‘Hoe waarschijnlijk is het dat de jongen 

vanaf het begin hoopt op seks met het meisje?’ en ‘Hoe waarschijnlijk is het dat het meisje 

vanaf het begin hoopt op seks met de jongen?’. Eerst volgen de vergelijking de twee 

bovenstaande vragen uit het persoonlijke script met de antwoorden op de vragen uit het 

algemene script. Daarna zullen de antwoorden op de twee vragen uit het persoonlijke script 

worden vergeleken met de antwoorden op de twee vragen uit het verkrachting script. Bij het 

vergelijken van de waarschijnlijkheid dat de ander vanaf het begin hoopt op seks en de 

waarschijnlijkheid dat de jongen vanaf het begint hoopt op seks is een significant hoofdeffect 

gevonden, F(1,64) = 37.817, p=.0001, ηp²=.371. Er is ook een interactie-effect gevonden 

tussen scripttype en seksuele ervaring, F(1,64) =4.726, p =.033, ηp²=.069. Dit effect wordt 

vooral veroorzaakt door de proefpersonen zonder seksuele ervaring (F(1,64) =21.568, p 

=.0001, ηp² =.252) evenals de proefpersonen met seksuele ervaring (F(1,64) =20.062, p 

=.0001, ηp² =.239) in het persoonlijk script, F(1,64) =3.561, p =.064, ηp² =.053. De 

gemiddelden staan per groep en per scripttype in Tabel 67. 

Tabel 67: Gemiddelde verwachting dat de twee vanaf het begin hopen op seks per seksuele 

ervaring groep en scripttype, N = 64. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   2.62   .281 

   Algemeen   4.08   .244 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   3.21   .139 

   Algemeen   3.91   .121 
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Bij het vergelijken van de waarschijnlijkheid dat de ander vanaf het begin hoopt op 

seks en de waarschijnlijkheid dat het meisje vanaf het begint hoopt op seks is geen significant 

hoofdeffect meer gevonden, F(1,63) = 2.348, p=.130, ηp²=.036. Er is geen interactie-effect 

gevonden tussen scripttype en seksuele ervaring, F(1,63) =2.348, p =.130, ηp²=.036.  

Daarna wordt de waarschijnlijkheid dat de proefpersonen zelf vanaf het begin hopen 

op seks vergeleken met de waarschijnlijkheid dat de jongen vanaf het begint hoopt op seks. 

Uit deze vergelijking blijkt een significant hoofdeffect te zijn opgetreden, F(1,55) = 80.589, 

p=.0001, ηp²=.594. Er is ook een interactie-effect gevonden tussen scripttype en seksuele 

ervaring, F(1,55) = 13.245, p=.001, ηp²=.194. Dit effect wordt veroorzaakt door zowel de 

proefpersonen zonder seksuele ervaring (F(1,55) =49.310, p =.0001, ηp² =.473) als de 

proefpersonen met seksuele ervaring (F(1,55) =36.910, p =.0001, ηp² =.402) in het persoonlijk 

script, F(1,55) =12.719, p =.001, ηp² =.188. De gemiddelden staan per groep en per scripttype 

in Tabel 68. 

Tabel 68: Gemiddelde verwachting dat de twee vanaf het begin hopen op seks per seksuele 

ervaring groep en scripttype, N = 57. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   1.73   .321 

   Algemeen   4.09   .266 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   3.00   .157 

   Algemeen   4.00   .130 

 

Bij het vergelijken van de waarschijnlijkheid dat de proefpersonen zelf vanaf het begin 

hopen op seks met de waarschijnlijkheid dat het meisje vanaf het begint hoopt op seks is een 

significant hoofdeffect gevonden, F(1,55)= 4.682, p=.035, ηp²=.078. Ook is er een interactie-

effect gevonden tussen scripttype en seksuele ervaring, F(1,55) = 12.418, p=.001, ηp²=.184. 
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Dit effect wordt vooral veroorzaakt door de proefpersonen zonder seksuele ervaring (F(1,55) 

=10.022, p =.003, ηp² =.154) in tegenstelling tot de proefpersonen met seksuele ervaring 

(F(1,55) =2.396, p =.127, ηp² =.042) in het persoonlijk script, F(1,55) =12.719, p =.001, ηp² 

=.188. De gemiddelden staan per groep en per scripttype in Tabel 69. 

Tabel 69: Gemiddelde verwachting dat de twee vanaf het begin hopen op seks per seksuele 

ervaring groep en scripttype, N = 57. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   1.73   .321 

   Algemeen   2.73   .266 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   3.00   .157 

   Algemeen   2.76   .110 

 

Nu volgen de vergelijkingen tussen de antwoorden op de twee vragen uit het 

persoonlijke script en het verkrachting script. Bij het vergelijken van de waarschijnlijkheid dat 

de ander vanaf het begin hoopt op seks en de waarschijnlijkheid dat de jongen vanaf het 

begint hoopt op seks is een significant hoofdeffect gevonden, F(1,67) = 18.871, p=.0001, 

ηp²=.220. Er is geen interactie-effect gevonden tussen scripttype en seksuele ervaring, F(1,67) 

=.483, p=.489, ηp²=.007. De gemiddelden staan per groep en per scripttype in Tabel 70. 

Tabel 70: Gemiddelde verwachting dat de twee vanaf het begin hopen op seks per seksuele 

ervaring groep en scripttype, N = 69. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   2.36   .305 

   Verkrachting   3.36   .284 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   3.41   .133 

   Verkrachting   4.14   .124 
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 Bij het vergelijken van de waarschijnlijkheid dat de ander vanaf het begin hoopt op 

seks en de waarschijnlijkheid dat het meisje vanaf het begint hoopt op seks is een significant 

hoofdeffect gevonden, F(1,64) = 6.556, p=.013, ηp²=.093. Ook is er een interactie-effect 

gevonden tussen scripttype en seksuele ervaring, F(1,64) =4.353, p=.041, ηp²=.064. Dit effect 

wordt vooral veroorzaakt door de proefpersonen met seksuele ervaring (F(1,64) =32.391, p 

=.0001, ηp² =.336) in tegenstelling tot de proefpersonen zonder seksuele ervaring (F(1,64) 

=.067, p =.796, ηp² =.001) in het persoonlijk script, F(1,64) =9.605, p =.003, ηp² =.130. De 

gemiddelden staan per groep en per scripttype in Tabel 71. 

Tabel 71: Gemiddelde verwachting dat de twee vanaf het begin hopen op seks per seksuele 

ervaring groep en scripttype, N = 66. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   2.36   .311 

   Verkrachting   2.27   .238 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   3.42   .139 

   Verkrachting   2.53   .106 

 

Daarna wordt de waarschijnlijkheid dat de proefpersonen zelf vanaf het begin hopen 

op seks vergeleken met de waarschijnlijkheid dat de jongen in het verkrachting script vanaf 

het begint hoopt op seks. Uit deze vergelijking blijkt een significant hoofdeffect te zijn 

opgetreden, F(1,61) = 17.583, p=.0001, ηp²=.224. Er is geen interactie-effect gevonden tussen 

scripttype en seksuele ervaring, F(1,61) =.063, p=.803, ηp²=.001. De gemiddelden staan per 

groep en per scripttype in Tabel 72. 

Tabel 72: Gemiddelde verwachting dat de twee vanaf het begin hopen op seks per seksuele 

ervaring groep en scripttype, N = 63. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 
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Geen ervaring  Persoonlijk   2.13   .443 

   Verkrachting   3.38   .339 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   3.42   .169 

   Verkrachting   2.53   .129 

 

Bij het vergelijken van de waarschijnlijkheid dat de proefpersonen zelf vanaf het begin 

hopen op seks met de waarschijnlijkheid dat het meisje vanaf het begint hoopt op seks is geen 

significant hoofdeffect gevonden, F(1,58)=.430, p=.514, ηp²=.007. Er is ook geen interactie-

effect gevonden tussen scripttype en seksuele ervaring, F(1,58) = 1.308, p=.258, ηp²=.022. 

De volgende vraag binnen alle drie de scripts betreft de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is 

het dat de seks gepland is?’. Bij het vergelijken van de waarschijnlijkheid dat de seks gepland 

is in het persoonlijk met het algemene script is geen significant hoofdeffect gevonden, F(1,58) 

= 5.560, p =.022, ηp²=.087. Er is geen interactie-effect gevonden tussen scripttype en seksuele 

ervaring, F(1,58) =.069, p =.794, ηp²=.001. Bij het vergelijken van de waarschijnlijkheid dat 

de seks gepland is in het persoonlijk script met het verkrachting script is geen significant 

hoofdeffect gevonden, F(1,58) =.502, p=.481, ηp²=.009. Ook is er geen interactie-effect 

gevonden tussen scripttype en seksuele ervaring, F(1,58) =.502, p =.481, ηp²=.009.  

Vervolgens werd aan de proefpersonen gevraagd naar de waarschijnlijkheid dat de 

seks op een aantal verschillende plekken (auto, buiten of in een café of discotheek) heeft 

plaatsgevonden. Eerst volgen de vergelijkingen tussen het persoonlijk script en het algemene 

script, daarna de vergelijkingen tussen het persoonlijk script en het verkrachting script. Bij het 

vergelijken van de waarschijnlijkheid dat de seks plaatsvond in een auto in het persoonlijk 

script en het algemeen script is geen significant hoofdeffect gevonden, F(1,32) =.017, p=.898, 

ηp²=.001. Er is geen sprake van een interactie-effect tussen scripttype en seksuele ervaring, 
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F(1,32) =.354, p=.556, ηp²=.011. Bij het vergelijken van de waarschijnlijkheid dat de seks 

plaatsvond ergens buiten in het persoonlijk script en het algemeen script is geen hoofdeffect 

gevonden, F(1,34) = 1.296, p=.263, ηp²=.037. Er is geen interactie-effect gevonden tussen 

scripttype en seksuele ervaring, F(1,34) = 2.695, p=.110, ηp²=.073. Bij het vergelijken van de 

waarschijnlijkheid dat de seks plaatvond in een café of discotheek in het persoonlijk script en 

het algemeen script is een hoofdeffect gevonden, F(1,29)= 7.966, p=.009, ηp²=.215. Er is geen 

interactie-effect gevonden tussen scripttype en seksuele ervaring, F(1,29) =1.099, p=.303, 

ηp²=.037. 

 Bij het vergelijken van de waarschijnlijkheid dat de seks plaatsvond in een auto in het 

persoonlijk script en het verkrachting script is een significant hoofdeffect gevonden, F(1,41) = 

18.067, p=.0001, ηp²=.306. Er is ook een significant interactie-effect tussen scripttype en 

seksuele ervaring, F(1,41) = 5.358, p=.026, ηp²=.116. Dit effect wordt veroorzaakt door de 

proefpersonen zonder seksuele ervaring (F(1,41) =12.524, p =.001, ηp² =.234) evenals tot de 

proefpersonen met seksuele ervaring (F(1,41) =6.714, p =.013, ηp² =.141) in het persoonlijk 

script, F(1,41) =9.605, p =.003, ηp² =.130. De gemiddelden staan per groep en per scripttype 

in Tabel 73. 

Tabel 73: Gemiddelde verwachting dat de seks plaatsvond in een auto per seksuele ervaring 

groep en scripttype, N = 43. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   1.00   .417 

   Verkrachting   2.83   .486 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   1.92   .168 

   Verkrachting   2.46   .196 
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Bij het vergelijken van de waarschijnlijkheid dat de seks plaatsvond ergens buiten in 

het persoonlijk script en het verkrachting script is een significant hoofdeffect gevonden, 

F(1,44) =16.963, p=.0001, ηp²=.278. Er is geen interactie-effect gevonden tussen scripttype en 

seksuele ervaring, F(1,44) =.358, p=.553, ηp²=.008. De gemiddelden staan per groep en per 

scripttype in Tabel 74. 

Tabel 74: Gemiddelde verwachting dat de seks plaatsvond ergens buiten per seksuele 

ervaring groep en scripttype, N = 46. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   1.25   .366 

   Verkrachting   2.63   .507 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   1.90   .168 

   Verkrachting   2.92   .233 

 

 Bij het vergelijken van het persoonlijke script met het verkrachting script is bij de 

waarschijnlijkheid dat de seks plaatsvond in een café of discotheek een significant hoofdeffect 

gevonden, F(1,34) =25.139, p=.0001, ηp²=.425. Er is geen sprake van een interactie-effect 

tussen scripttype en seksuele ervaring, F(1,34) =2.136, p=.153, ηp²=.059. De gemiddelden 

staan per groep en per scripttype in Tabel 75. 

Tabel 75: Gemiddelde verwachting dat de seks plaatsvond in een café of discotheek per 

seksuele ervaring groep en scripttype, N = 36. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   1.00   .291 

   Verkrachting   2.57   .444 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   1.69   .143 

   Verkrachting   2.55   .218 
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Daaropvolgend werd gevraagd of men elkaar voor die bewuste avond al eens eerder 

had ontmoet. Bij het vergelijken van het persoonlijke script met het algemene script voor de 

waarschijnlijkheid dat de twee elkaar al eens eerder hebben ontmoet is een significant 

hoofdeffect gevonden, F(1,65) = 33.326, p=.0001, ηp²=.339. Ook is er een interactie-effect 

tussen scripttype en seksuele ervaring, F(1,65) =4.592, p=.036, ηp²=.066. Dit effect wordt 

veroorzaakt door de proefpersonen zonder seksuele ervaring (F(1,65) =19.436, p =.0001, ηp² 

=.230) evenals de proefpersonen met seksuele ervaring (F(1,65) =16.976, p =.796, ηp² =.207) 

in het algemene script, F(1,65) =4.775, p =.032, ηp² =.068.  De gemiddelden staan per groep 

en per scripttype in Tabel 76. 

Tabel 76: Gemiddelde verwachting dat de twee elkaar al eerder hebben ontmoet per seksuele 

ervaring groep en scripttype, N = 67. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   4.39   .301 

   Algemeen   2.77   .270 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   4.17   .148 

   Algemeen   3.43   .132 

 

Bij het vergelijken van het persoonlijke script met het verkrachting script voor de 

waarschijnlijkheid dat de twee elkaar al eens eerder hebben ontmoet is een significant 

hoofdeffect gevonden, F(1,62) = 24.277, p=.0001, ηp²=.281. Er is geen significant interactie-

effect scripttype en seksuele ervaring, F(1,62) =.457, p =.501, ηp²=.007. De gemiddelden 

staan per groep en per scripttype in Tabel 77. 

Tabel 77: Gemiddelde verwachting dat de seks plaatsvond ergens buiten per seksuele 

ervaring groep en scripttype, N = 64. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 
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Geen ervaring  Persoonlijk   4.39   .301 

   Verkrachting   2.77   .270 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   4.17   .148 

   Verkrachting   3.43   .132 

 

De volgende vragen in scripts betreffen vragen over de waarschijnlijkheid dat de twee 

(soft)drugs en alcohol hadden genuttigd op die bewuste avond. Allereerst worden de 

antwoorden op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat jij (soft)drugs had gebruikt’ uit het 

persoonlijk script vergeleken met de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat de jongen 

(soft)drugs had gebruikt’ uit het algemene script. Er blijkt een significant hoofdeffect te zijn 

opgetreden voor de waarschijnlijkheid dat (soft)drugs is gebruikt, F(1,41) = 22.203, p=.0001, 

ηp²=.351. Er is een interactie-effect scripttype en seksuele ervaring, F(1,41) =4.299, p =.044, 

ηp²=.095. Dit effect wordt vooral veroorzaakt door de proefpersonen zonder seksuele ervaring 

(F(1,64) =13.748, p =.001, ηp² =.251) in tegenstelling tot de proefpersonen met seksuele 

ervaring (F(1,64) =10.693, p =.002, ηp² =.207). De gemiddelden staan per groep en per 

scripttype in Tabel 78. 

Tabel 78: Gemiddelde verwachting er (soft)drugs is gebruikt per seksuele ervaring groep en 

scripttype, N = 66. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   1.00   .348 

   Algemeen   2.43   .344 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   1.58   .153 

   Algemeen   2.14   .152 
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De antwoorden op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat jij (soft)drugs had gebruikt’ 

uit het persoonlijk script zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk 

is het dat het meisje (soft)drugs had gebruikt’ uit het algemene script. Er blijkt een significant 

hoofdeffect te zijn voor de waarschijnlijkheid dat (soft)drugs is gebruikt, F(1,40) = 13.908, 

p=.001, ηp²=.258. Er is geen interactie-effect tussen scripttype en seksuele ervaring, F(1,40) 

=2.874, p =.098, ηp²=.067. De gemiddelden staan per groep en per scripttype in Tabel 79. 

Tabel 79: Gemiddelde verwachting dat er (soft)drugs is gebruikt per seksuele ervaring groep 

en scripttype, N = 42. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   1.00   .351 

   Algemeen   2.14   .391 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   1.58   .157 

   Algemeen   2.00   .175 

 

 Daarna zijn de antwoorden op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat de ander 

(soft)drugs had gebruikt’ uit het persoonlijk script vergeleken met de antwoorden op de vraag 

‘Hoe waarschijnlijk is het dat de jongen (soft)drugs had gebruikt’ uit het algemene script. Er 

blijkt dat er een significant hoofdeffect is gevonden voor de waarschijnlijkheid dat (soft)drugs 

is gebruikt, F(1,40) = 18.456, p=.0001, ηp²=.316. Er is geen interactie-effect tussen scripttype 

en seksuele ervaring, F(1,40) =1.507, p =.227, ηp²=.036.  De gemiddelden staan per groep en 

per scripttype in Tabel 80. 

Tabel 80: Gemiddelde verwachting dat er (soft)drugs is gebruikt per seksuele ervaring groep 

en scripttype, N = 42. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   1.14   .336 

   Algemeen   2.43   .352 
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Wel ervaring   Persoonlijk   1.46   .150 

   Algemeen   2.17   .157 

 

De antwoorden op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat de ander (soft)drugs had 

gebruikt’ uit het persoonlijk script zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe 

waarschijnlijk is het dat het meisje (soft)drugs had gebruikt’ uit het algemene script. Er blijkt 

een significant hoofdeffect te zijn gevonden voor de waarschijnlijkheid dat (soft)drugs is 

gebruikt, F(1,39) = 9.110, p=.004, ηp²=.189. Er is geen interactie-effect tussen scripttype en 

seksuele ervaring, F(1,39) =.730, p =.398, ηp²=.018. De gemiddelden staan per groep en per 

scripttype in Tabel 81. 

Tabel 81: Gemiddelde verwachting dat er softdrugs is gebruikt per seksuele ervaring groep 

en scripttype, N = 41. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   1.14   .339 

   Algemeen   2.14   .391 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   1.46   .154 

   Algemeen   2.03   .178 

 

 De antwoorden op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat jij (soft)drugs had gebruikt’ 

uit het persoonlijk script zijn vergeleken met de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat de 

persoon die dwingt (soft)drugs had gebruikt’ uit het verkrachting script. Er blijkt een 

significant hoofdeffect te zijn voor de waarschijnlijkheid dat (soft)drugs is gebruikt, F(1,38) = 

28.670, p =.0001, ηp²=.430. Er is ook een interactie-effect tussen scripttype en seksuele 

ervaring gevonden, F(1,38) = 5.071, p=.030, ηp²=.118. Dit effect wordt vooral veroorzaakt 

door de proefpersonen zonder seksuele ervaring (F(1,38) =18.080, p =.0001, ηp² =.332) in 
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tegenstelling tot de proefpersonen met seksuele ervaring (F(1,38) =12.032, p =.001, ηp² 

=.240). De gemiddelden staan per groep en per scripttype in Tabel 82. 

Tabel 82: Gemiddelde verwachting dat er (soft)drugs is gebruikt per seksuele ervaring groep 

en scripttype, N = 40. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   1.25   .382 

   Verkrachting   2.63   .434 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   1.81   .191 

   Verkrachting   2.78   .217 

 

 

  De antwoorden op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat jij (soft)drugs had 

gebruikt’ uit het persoonlijk script zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe 

waarschijnlijk is het dat de persoon die gedwongen wordt (soft)drugs had gebruikt’ uit het 

verkrachting script. Er blijkt een significant hoofdeffect te zijn gevonden voor de 

waarschijnlijkheid dat (soft)drugs is gebruikt, F(1,37) =8.872, p =.005, ηp²=.193. Er is geen 

interactie-effect gevonden tussen scripttype en seksuele ervaring, F(1,37) =1.464, p =.243, 

ηp²=.038. De gemiddelden staan per groep en per scripttype in Tabel 83. 

Tabel 83: Gemiddelde verwachting dat er (soft)drugs is gebruikt per seksuele ervaring groep 

en scripttype, N = 39. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   1.25   .387 

   Verkrachting   2.63   .424 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   1.81   .197 

   Verkrachting   2.39   .215 
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 Daarna zijn de antwoorden op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat de ander 

(soft)drugs had gebruikt’ uit het persoonlijk script vergeleken met de antwoorden op de vraag 

‘Hoe waarschijnlijk is het dat de persoon die dwingt (soft)drugs had gebruikt’ uit het 

verkrachting script. Er blijkt een significant hoofdeffect te zijn opgetreden voor de 

waarschijnlijkheid dat (soft)drugs is gebruikt, F(1,38) = 35.404, p=.0001, ηp²=.482. Er is ook 

een interactie-effect tussen scripttype en seksuele ervaring, F(1,38) =4.550, p =.039, ηp²=.107. 

Dit effect wordt vooral door de proefpersonen zonder seksuele ervaring (F(1,38) =20.418, p 

=.0001, ηp² =.336) evenals de proefpersonen met seksuele ervaring (F(1,38) =18.212, p 

=.0001, ηp² =.324). De gemiddelden staan per groep en per scripttype in Tabel 84. 

Tabel 84: Gemiddelde verwachting dat er (soft)drugs is gebruikt per seksuele ervaring groep 

en scripttype, N = 40. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   1.38   .313 

   Verkrachting   3.63   .454 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   1.75   .157 

   Verkrachting   2.81   .227 

 

De antwoorden op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat de ander (soft)drugs had 

gebruikt’ uit het persoonlijk script zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe 

waarschijnlijk is het dat de persoon die gedwongen wordt (soft)drugs had gebruikt’ uit het 

verkrachting script. Er blijkt een significant hoofdeffect te zijn opgetreden voor de 

waarschijnlijkheid dat (soft)drugs is gebruikt, F(1,37) =10.619, p =.002, ηp²=.224. Er is geen 

interactie-effect gevonden tussen scripttype en seksuele ervaring, F(1,37) =.163, p =.689, 

ηp²=.042. De gemiddelden staan per groep en per scripttype in Tabel 85. 
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Tabel 85: Gemiddelde verwachting dat er (soft)drugs is gebruikt per seksuele ervaring groep 

en scripttype, N = 39. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   1.38   .317 

   Verkrachting   2.63   .412 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   1.74   .161 

   Verkrachting   2.29   .209 

 

Nu volgen de vergelijkingen van de vragen over het gebruik van alcohol op die 

bewuste avond. Allereerst worden de antwoorden op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat 

jij alcohol had gedronken’ uit het persoonlijk script vergeleken met de vraag ‘Hoe 

waarschijnlijk is het dat de jongen alcohol had gedronken’ uit het algemene script. Er blijkt 

een significant hoofdeffect te zijn gevonden voor de waarschijnlijkheid dat (soft)drugs is 

gebruikt, F(1,54) = 19.698, p=.0001, ηp²=.267. Er is geen interactie-effect tussen scripttype en 

seksuele ervaring, F(1,54) =2.616, p =.112, ηp²=.046. De gemiddelden staan per groep en per 

scripttype in Tabel 86. 

Tabel 86: Gemiddelde verwachting dat er (soft)drugs is gebruikt per seksuele ervaring groep 

en scripttype, N = 56. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   1.80   .317 

   Algemeen   3.20   .412 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   2.46   .162 

   Algemeen   3.11   .148 

 

De antwoorden op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat jij alcohol had gedronken’ 

uit het persoonlijk script zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk 
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is het dat het meisje alcohol had gedronken’ uit het algemene script. Er blijkt een significant 

hoofdeffect te zijn gevonden voor de waarschijnlijkheid dat alcohol is gedronken, F(1,54) = 

16.939, p =.0001, ηp²=.239. Er is geen interactie-effect gevonden tussen scripttype en seksuele 

ervaring, F(1,54) =.957, p =.332, ηp²=.017. De gemiddelden staan per groep en per scripttype 

in Tabel 87. 

Tabel 87: Gemiddelde verwachting dat er alcohol is gedronken per seksuele ervaring groep 

en scripttype, N = 56. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   1.80   .347 

   Algemeen   3.00   .342 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   2.46   .161 

   Algemeen   3.20   .160 

  

Daarna zijn de antwoorden op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat de ander alcohol 

had gedronken’ uit het persoonlijk script vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe 

waarschijnlijk is het dat de jongen alcohol had gedronken’ uit het algemene script. Er blijkt 

een significant hoofdeffect is gevonden voor de waarschijnlijkheid dat alcohol is gedronken, 

F(1,55) = 16.318, p=.0001, ηp²=.229. Er is geen interactie-effect gevonden tussen scripttype 

en seksuele ervaring, F(1,55) =2.698, p =.106, ηp²=.047. De gemiddelden staan per groep en 

per scripttype in Tabel 88. 

Tabel 88: Gemiddelde verwachting dat er alcohol is gedronken per seksuele ervaring groep 

en scripttype, N = 57. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   2.00   .360 

   Algemeen   3.33   .329 
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Wel ervaring   Persoonlijk   2.52   .156 

   Algemeen   3.08   .143 

 

De antwoorden op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat de ander alcohol had 

gedronken’ uit het persoonlijk script zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe 

waarschijnlijk is het dat het meisje alcohol had gedronken’ uit het algemene script. Er blijkt 

een significant hoofdeffect te zijn gevonden voor de waarschijnlijkheid dat (soft)drugs is 

gebruikt, F(1,56) = 16.221, p=.0001, ηp²=.225. Er is geen interactie-effect gevonden tussen 

scripttype en seksuele ervaring, F(1,56) =1.359, p =.249, ηp²=.024. De gemiddelden staan per 

groep en per scripttype in Tabel 89. 

Tabel 89: Gemiddelde verwachting dat er alcohol is gedronken per seksuele ervaring groep 

en scripttype, N = 58. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   2.00   .357 

   Algemeen   3.22   .355 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   2.53   .153 

   Algemeen   3.20   .152 

 

 De antwoorden op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat jij alcohol had gedronken’ 

uit het persoonlijk script zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk 

is het dat de persoon die dwingt alcohol had gedronken’ uit het verkrachting script. Er blijkt 

significant hoofdeffect te zijn opgetreden voor de waarschijnlijkheid dat alcohol is gedronken, 

F(1,50) = 25.902, p=.0001, ηp²=.341. Er is een interactie-effect tussen scripttype en seksuele 

ervaring gevonden, F(1,50) = 5.424, p=.024, ηp²=.098. Dit effect wordt vooral veroorzaakt 

door de proefpersonen zonder seksuele ervaring (F(1,50) =16.638, p =.0001, ηp² =.250) in 
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tegenstelling tot de proefpersonen met seksuele ervaring (F(1,50) =11.006, p =.002, ηp² 

=.180). De gemiddelden staan per groep en per scripttype in Tabel 90. 

Tabel 90: Gemiddelde verwachting dat er alcohol is gedronken per seksuele ervaring groep 

en scripttype, N = 52. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   2.00   .405 

   Verkrachting   4.00   .385 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   2.77   .185 

   Verkrachting   3.51   .176 

 

De antwoorden op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat jij alcohol had gedronken’ 

uit het persoonlijk script zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk 

is het dat de persoon die gedwongen wordt alcohol had gedronken’ uit het verkrachting script. 

Er blijkt geen significant hoofdeffect te zijn voor de waarschijnlijkheid dat er alcohol is 

gedronken, F(1,48) =3.043, p =.087, ηp²=.060. Er is geen significant interactie-effect tussen 

scripttype en seksuele ervaring, F(1,48) =1.398, p =.243, ηp²=.028. Daarna zijn de antwoorden 

op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat de ander alcohol had gedronken’ uit het persoonlijk 

script vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat de persoon die 

dwingt alcohol had gedronken’ uit het verkrachting script. Er blijkt een significant hoofdeffect 

te zijn gevonden voor de waarschijnlijkheid dat er alcohol is gedronken, F(1,53) = 26.761, 

p=.0001, ηp²=.336. Er is ook een significant interactie-effect scripttype en seksuele ervaring, 

F(1,53) = 4.865, p =.032, ηp²=.084. Dit effect wordt veroorzaakt door de proefpersonen 

zonder seksuele ervaring (F(1,53) =16.274, p =.0001, ηp² =.235) evenals de proefpersonen 

met seksuele ervaring (F(1,53) =13.454, p =.001, ηp² =.202) in het persoonlijk script F(1,53) 

=3.348, p =.073, ηp² =.059. De gemiddelden staan per groep en per scripttype in Tabel 91. 
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Tabel 91: Gemiddelde verwachting dat er alcohol is gedronken per seksuele ervaring groep 

en scripttype, N = 55. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   2.00   .359 

   Verkrachting   4.00   .387 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   2.72   .159 

   Verkrachting   3.52   .171 

 

De antwoorden op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat de ander alcohol had 

gedronken’ uit het persoonlijk script zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe 

waarschijnlijk is het dat de persoon die gedwongen wordt alcohol had gedronken’ uit het 

verkrachting script. Er blijkt geen significant hoofdeffect te zijn gevonden voor de 

waarschijnlijkheid dat alcohol is gedronken, F(1,50) =3.122, p =.083, ηp²=.059. Er is geen 

interactie-effect gevonden tussen scripttype en seksuele ervaring, F(1,50) =1.658, p =.204, 

ηp²=.032. 

Vervolgens werd aan de proefpersonen gevraagd hoe dronken of stoned de twee 

jongeren in desbetreffende scripts waren op die bewuste avond. De antwoorden op de vraag 

‘Hoe dronken/stoned was jij’ uit het persoonlijk script zijn vergeleken met de antwoorden op 

de vraag ‘Hoe dronken/stoned was de jongen’ uit het algemene script. Er blijkt een significant 

hoofdeffect, F(1,45) = 12.447, p=.001, ηp²=.217. Er is ook een significant interactie-effect 

tussen scripttype en seksuele ervaring, F(1,45) = 5.040, p =.030, ηp²=.101. Dit effect wordt 

vooral veroorzaakt door de proefpersonen zonder seksuele ervaring (F(1,45) =10.041, p 

=.003, ηp² =.182) in tegenstelling tot de proefpersonen met seksuele ervaring (F(1,45) =2.417, 

p =.127, ηp² =.051). De gemiddelden staan per groep en per scripttype in Tabel 92. 
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Tabel 92: Gemiddelde verwachting over hoe dronken en/of stoned men was per seksuele 

ervaring groep en scripttype, N = 47. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   1.38   .422 

   Algemeen   2.89   .352 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   2.13   .191 

   Algemeen   2.46   .159 

 

De antwoorden op de vraag ‘Hoe dronken/stoned was jij’ uit het persoonlijk script zijn 

vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe dronken/stoned was het meisje’ uit het 

algemene script. Er blijkt een significant hoofdeffect te zijn gevonden, F(1,46) = 7.815, 

p=.008, ηp²=.145. Er is geen significant interactie-effect gevonden tussen scripttype en 

seksuele ervaring, F(1,46) =1.731, p =.195, ηp²=.036. De gemiddelden staan per groep en per 

scripttype in Tabel 93. 

Tabel 93: Gemiddelde verwachting over hoe dronken en/of stoned men was per seksuele 

ervaring groep en scripttype, N = 48. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   1.38   .443 

   Algemeen   2.63   .433 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   2.20   .198 

   Algemeen   2.65   .194 

 

 De antwoorden op de vraag ‘Hoe dronken/stoned was de ander’ uit het persoonlijk 

script zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe dronken/stoned was de jongen’ uit 

het algemene script. Er blijkt dat een significant hoofdeffect te zijn gevonden, F(1,47) = 

13.627, p =.001, ηp²=.225. Er is sprake van een marginaal significant interactie-effect tussen 
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scripttype en seksuele ervaring, F(1,47) =3.628, p =.063, ηp²=.072. Dit effect wordt vooral 

veroorzaakt door de proefpersonen zonder seksuele ervaring (F(1,47) =9.357, p =.004, ηp² 

=.166) vergeleken met de proefpersonen met seksuele ervaring (F(1,47) =4.889, p =.032, ηp² 

=.202) in het persoonlijk script F(1,47) =3.348, p =.073, ηp² =.094. De gemiddelden staan per 

groep en per scripttype in Tabel 94. 

Tabel 94: Gemiddelde verwachting over hoe dronken en/of stoned men was  per seksuele 

ervaring groep en scripttype, N = 49. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   1.50   .386 

   Algemeen   2.89   .346 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   2.00   .170 

   Algemeen   2.44   .153 

 

De antwoorden op de vraag ‘Hoe dronken/stoned was de ander’ uit het persoonlijk 

script zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe dronken/stoned was het meisje’ 

uit het algemene script. Er blijkt een significant hoofdeffect te zijn gevonden, F(1,48) = 

10.156, p =.003, ηp²=.175. Er is geen significant interactie-effect gevonden tussen scripttype 

en seksuele ervaring, F(1,48) =.506, p =.480, ηp²=.010. De gemiddelden staan per groep en 

per scripttype in Tabel 95. 

Tabel 95: Gemiddelde verwachting over hoe dronken en/of stoned men was per seksuele 

ervaring groep en scripttype, N = 50. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   1.50   .385 

   Algemeen   2.63   .427 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   2.02   .168 
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   Algemeen   2.74   .186 

 

Vervolgens zijn de antwoorden op de vraag ‘Hoe dronken/stoned was jij’ uit het 

persoonlijk script vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe dronken/stoned was de 

persoon die dwingt’ uit het verkrachting script. Er blijkt een significant hoofdeffect te zijn 

gevonden, F(1,44) = 52.574, p=.0001, ηp²=.544. Er is ook een significant interactie-effect 

gevonden tussen scripttype en seksuele ervaring, F(1,44) =4.292, p =.044, ηp²=.089. Dit effect 

wordt veroorzaakt door de proefpersonen zonder seksuele ervaring (F(1,44) =27.762, p 

=.0001, ηp² =.387) evenals de proefpersonen met seksuele ervaring (F(1,44) =30.847, p 

=.0001, ηp² =.412). De gemiddelden staan per groep en per scripttype in Tabel 96. 

Tabel 96: Gemiddelde verwachting over hoe dronken en/of stoned men was per seksuele 

ervaring groep en scripttype, N = 46. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   1.50   .332 

   Verkrachting   4.00   .437 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   1.94   .175 

   Verkrachting   3.33   .230 

 

 De antwoorden op de vraag ‘Hoe dronken/stoned was jij’ uit het persoonlijk script 

zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe dronken/stoned was de persoon die 

gedwongen wordt’ uit het verkrachting script. Er blijkt een significant hoofdeffect te zijn 

opgetreden, F(1,42) = 20.066, p=.0001, ηp²=.323. Er is geen significant interactie-effect 

gevonden tussen scripttype en seksuele ervaring, F(1,42) =3.108, p =.085, ηp²=.069. De 

gemiddelden staan per groep en per scripttype in Tabel 97. 
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Tabel 97: Gemiddelde verwachting over hoe dronken en/of stoned men was per seksuele 

ervaring groep en scripttype, N = 44. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   1.22   .327 

   Verkrachting   2.67   .387 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   1.91   .166 

   Verkrachting   2.54   .169 

 

De antwoorden op de vraag ‘Hoe dronken/stoned was de ander’ uit het persoonlijk 

script zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe dronken/stoned was de persoon 

die dwingt’ uit het verkrachting script. Er blijkt een significant hoofdeffect te zijn opgetreden, 

F(1,46) = 48.639, p=.0001, ηp²=.514. Er is geen significant interactie-effect gevonden tussen 

scripttype en seksuele ervaring, F(1,46) =3.002, p =.090, ηp²=.061. De gemiddelden staan per 

groep en per scripttype in Tabel 98. 

Tabel 98: Gemiddelde verwachting over hoe dronken en/of stoned men was per seksuele 

ervaring groep en scripttype, N = 48. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   1.33   .306 

   Verkrachting   3.89   .441 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   1.92   .147 

   Verkrachting   3.46   .212 

 

 De antwoorden op de vraag ‘Hoe dronken/stoned was de ander’ uit het persoonlijk 

script zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe dronken/stoned was de persoon 

die wordt gedwongen’ uit het verkrachting script. Er blijkt een significant hoofdeffect te zijn 

gevonden, F(1,45) = 18.604, p=.0001, ηp²=.292. Er is ook een significant interactie-effect 



 
108 

gevonden tussen scripttype en seksuele ervaring, F(1,45) =4.210, p =.046, ηp²=.086. Dit effect 

wordt veroorzaakt door de proefpersonen zonder seksuele ervaring (F(1,45) =12.527, p =.001, 

ηp² =.218) evenals de proefpersonen met seksuele ervaring (F(1,45) =6.676, p =.013, ηp² 

=.129. De gemiddelden staan per groep en per scripttype in Tabel 99. 

Tabel 99: Gemiddelde verwachting over hoe dronken en/of stoned men was per seksuele 

ervaring groep en scripttype, N = 46. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   1.33   .309 

   Verkrachting   2.67   .362 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   1.92   .151 

   Verkrachting   2.40   .176 

 

Verder werd in alle scripts aan de proefpersonen gevraagd hoe de twee jongeren zich 

voelen na de seks. De antwoorden op de vraag ‘Hoe voel jij je na de seks’ uit het persoonlijk 

script zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe voelt de jongen zich na de seks’ 

uit het algemene script. Er blijkt een significant hoofdeffect te zijn gevonden, F(1,59) = 

7.026, p =.010, ηp²=.106. Er is geen significant interactie-effect tussen scripttype en seksuele 

ervaring, F(1,59) =1.574, p =.215, ηp²=.026. De gemiddelden staan per groep en per scripttype 

in Tabel 100. 

Tabel 100: Gemiddelde verwachting over hoe men zich voelt na de seks per seksuele ervaring 

groep en scripttype, N = 61. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   3.55   .316 

   Algemeen   4.27   .272 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   4.14   .148 
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   Algemeen   4.40   .128 

 

De antwoorden op de vraag ‘Hoe voel jij je na de seks’ uit het persoonlijk script zijn 

vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe voelt het meisje zich na de seks’ uit het 

algemene script.  Er blijkt geen significant hoofdeffect te zijn, F(1,59) =.834, p =.365, 

ηp²=.014. Er is geen significant interactie-effect gevonden tussen scripttype en seksuele 

ervaring, F(1,59) =2.010, p =.162, ηp²=.033. De antwoorden op de vraag ‘Hoe voelt de ander 

zich na de seks’ uit het persoonlijk script zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag 

‘Hoe voelt de jongen zich na de seks’ uit het algemene script. Er blijkt dat er een significant 

hoofdeffect te zijn gevonden, F(1,58) = 6.723, p =.012, ηp²=.104. Er is geen significant 

interactie-effect gevonden tussen scripttype en seksuele ervaring, F(1,58) = 1.665, p =.203, 

ηp²=.028. De gemiddelden staan per groep en per scripttype in Tabel 101. 

Tabel 101: Gemiddelde verwachting over hoe men zich voelt na de seks per seksuele ervaring 

groep en scripttype, N = 60. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   3.55   .303 

   Algemeen   4.27   .274 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   4.14   .144 

   Algemeen   4.39   .130 

 

De antwoorden op de vraag ‘Hoe voelt de ander zich na de seks’ uit het persoonlijk 

script zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe voelt het meisje zich na de seks’ 

uit het algemene script. Er blijkt geen significant hoofdeffect te zijn gevonden, F(1,58) = 

1.027, p =.315, ηp²=.017. Er is geen significant interactie-effect tussen scripttype en seksuele 

ervaring, F(1,58) =2.335, p =.132, ηp²=.039.  
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De antwoorden op de vraag ‘Hoe voel jij je na de seks’ uit het persoonlijk script zijn 

vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe voelt de persoon die dwingt zich na de seks’ 

uit het verkrachting script. Er blijkt geen significant hoofdeffect te zijn gevonden, F(1,64) 

=.960, p =.331, ηp²=.039. Er is geen significant interactie-effect tussen scripttype en seksuele 

ervaring gevonden, F(1,64)= 1.814, p=.331, ηp²=.015. De antwoorden op de vraag ‘Hoe voel 

jij je na de seks’ uit het persoonlijk script zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag 

‘Hoe voelt de persoon die wordt gedwongen zich na de seks’ uit het verkrachting script. Er 

blijkt dat een significant hoofdeffect te zijn gevonden, F(1,44) = 42.646, p=.0001, ηp²=.492. 

Er is een significant interactie-effect gevonden tussen scripttype en seksuele ervaring, F(1,44) 

=4.207, p =.046, ηp²=.087. Dit effect wordt veroorzaakt door de proefpersonen zonder 

seksuele ervaring (F(1,44) =6.072, p =.018, ηp² =.121) maar vooral door de proefpersonen met 

seksuele ervaring (F(1,44) =105.858, p =.0001, ηp² =.706) in het persoonlijk script F(1,44) 

=6.872, p =.016, ηp² =.124. De gemiddelden staan per groep en per scripttype in Tabel 102. 

Tabel 102: Gemiddelde verwachting over hoe men zich voelt na de seks per seksuele ervaring 

groep en scripttype, N = 46. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   2.88   .371 

   Verkrachting   1.63   .359 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   3.90   .170 

   Verkrachting   1.50   .165 

 

De antwoorden op de vraag ‘Hoe voelt de ander zich na de seks’ uit het persoonlijk 

script zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Hoe voelt de persoon die dwingt zich 

na de seks’ uit het verkrachting script. Er blijkt geen significant hoofdeffect te zijn gevonden, 

F(1,64) =.742, p =.392, ηp²=.011. Er is geen significant interactie-effect tussen scripttype en 
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seksuele ervaring, F(1,64) = 1.949, p =.168, ηp²=.030. De antwoorden op de vraag ‘Hoe voelt 

de ander zich na de seks’ uit het persoonlijk script zijn vergeleken met de antwoorden op de 

vraag ‘Hoe voelt de persoon die gedwongen wordt zich na de seks’ uit het algemene script. Er 

blijkt een significant hoofdeffect te zijn opgetreden, F(1,44) = 34.654, p =.0001, ηp²=.441. Er 

is ook een significant interactie-effect tussen scripttype en seksuele ervaring, F(1,44) = 4.510, 

p =.039, ηp²=.093. Dit effect wordt veroorzaakt door de proefpersonen zonder seksuele 

ervaring (F(1,44) =4.286, p =.044, ηp² =.089) maar vooral door de proefpersonen met seksuele 

ervaring (F(1,44) =92.238, p =.0001, ηp² =.677) in het persoonlijk script F(1,44) =6.676, p 

=.013, ηp² =.132. De gemiddelden staan per groep en per scripttype in Tabel 103. 

Tabel 103: Gemiddelde verwachting over hoe men zich voelt na de seks per seksuele ervaring 

groep en scripttype, N = 39. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   2.75   .403 

   Verkrachting   1.63   .359 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   3.90   .185 

   Verkrachting   1.50   .165 

 

Daarna werd in alle scripts aan de proefpersonen gevraagd wat de twee jongeren 

verwachten na de seks. De antwoorden op de vraag ‘Wat verwacht jij na de seks’ uit het 

persoonlijk script zijn vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Wat verwacht de jongen na 

de seks’ uit het algemene script. Er blijkt een significant hoofdeffect te zijn opgetreden, 

F(1,65) = 49.358, p=.0001, ηp²=.432. Er is geen significant interactie-effect tussen scripttype 

en seksuele ervaring, F(1,65) =.145, p =.705, ηp²=.002. De gemiddelden staan per groep en 

per scripttype in Tabel 104. 
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Tabel 104: Gemiddelde verwachting over wat men na de seks verwacht per seksuele ervaring 

groep en scripttype, N = 67. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   3.00   .134 

   Algemeen   2.15   .190 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   2.70   .066 

   Algemeen   1.94   .093 

 

De antwoorden op de vraag ‘Wat verwacht jij na de seks’ uit het persoonlijk script zijn 

vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Wat verwacht het meisje na de seks’ uit het 

algemene script. Er blijkt geen significant hoofdeffect te zijn gevonden, F(1,65) = 2.837, p 

=.097, ηp²=.042. Er is geen marginaal significant interactie-effect meer tussen scripttype en 

seksuele ervaring, F(1,65) =2.867, p =.095, ηp²=.002. De antwoorden op de vraag ‘Wat 

verwacht de ander na de seks’ uit het persoonlijk script zijn vergeleken met de antwoorden op 

de vraag ‘Wat verwacht de jongen na de seks’ uit het algemene script. Er blijkt een significant 

hoofdeffect te zijn opgetreden, F(1,64) = 45.656, p=.0001, ηp²=.416. Er is geen significant 

interactie-effect tussen scripttype en seksuele ervaring, F(1,64) =.149, p =.701, ηp²=.002. De 

gemiddelden staan per groep en per scripttype in Tabel 105. 

Tabel 105: Gemiddelde verwachting over wat men verwacht na de seks per seksuele ervaring 

groep en scripttype, N = 66. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   3.00   .124 

   Algemeen   2.15   .189 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   2.72   .061 

   Algemeen   1.96   .093 
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De antwoorden op de vraag ‘Wat verwacht de ander na de seks’ uit het persoonlijk script zijn 

vergeleken met de antwoorden op de vraag ‘Wat verwacht het meisje na de seks’ uit het 

algemene script. Er blijkt een marginaal significant hoofdeffect te zijn gevonden, F(1,64) = 

3.430, p =.069, ηp²=.002. Er is ook sprake van een significant interactie-effect tussen 

scripttype en seksuele ervaring, F(1,64) =4.174, p =.045, ηp²=.061. Dit effect wordt 

veroorzaakt door de proefpersonen zonder seksuele ervaring (F(1,64) =4.723, p =.033, ηp² 

=.069) in tegenstelling tot de proefpersonen met seksuele ervaring (F(1,64) =13.454, p =.830, 

ηp² =.001) in het persoonlijk script F(1,64) =4.196, p =.045, ηp² =.062. De gemiddelden staan 

per groep en per scripttype in Tabel 106. 

Tabel 106: Gemiddelde verwachting over wat men verwacht na de seks per seksuele ervaring 

groep en scripttype, N = 66. 

 

Ervaring  Scripttype   Gemiddelde  Std. Error 

 

Geen ervaring  Persoonlijk   3.00   .124 

   Algemeen   2.62   .136 

    

Wel ervaring   Persoonlijk   2.72   .061 

   Algemeen   2.74   .067 

 

Conclusie hypothese 2 

Deze hypothese stelt dat het persoonlijk script wordt beïnvloedt door de mate van 

seksuele ervaring. Bij het algemene en verkrachting script wordt geen invloed van de mate 

van seksuele ervaring verwacht. Zoals verwacht is in het persoonlijk script bij 19 van de 21 

bovenstaande vergelijkingen een verschil gevonden tussen de proefpersonen zonder en de 

proefpersonen met seksuele ervaring. Hierbij zijn de proefpersonen met seksuele ervaring 

positiever in hun antwoorden dan de proefpersonen zonder seksuele ervaring. Elf van deze 
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vergelijkingen binnen het persoonlijk script tussen de proefpersonen zonder en de 

proefpersonen met seksuele ervaring zijn significant. Uit de bovenstaande vergelijkingen 

blijkt echter dat zowel in het algemene als in het verkrachting script vrijwel alle 

proefpersonen zonder seksuele ervaring positiever zijn dan de proefpersonen met seksuele 

ervaring. Slechts één vergelijking binnen het algemene script tussen de proefpersonen zonder 

en de proefpersonen met seksuele ervaring is significant. Er zijn geen significante 

vergelijkingen binnen het verkrachting script gevonden.  

Hypothese 3 

Aan de hand van een Chi-kwadraat toets is nagegaan of de mate van seksuele ervaring 

van de proefpersonen die dagelijks gebruik van social media significant verschilt ten opzichte 

van de proefpersonen die hier niet dagelijks gebruik van maken. Op basis van de antwoorden 

die de proefpersonen hebben gegeven op de vraag ‘Hoeveel dagen per week bezoek je deze 

sociale netwerksite per dag?’ zijn twee groepen qua sociaal media gebruik gecreëerd: een 

groep die niet dagelijks gebruik maakt van social media en een groep die dagelijks gebruik 

maakt van social media. Daarnaast zijn op basis van de seksuele handelingen waar de 

proefpersonen ervaring mee hebben zoals eerder genoemd bij hypothese 2, drie groepen qua 

mate van seksuele ervaring gecreëerd: ‘Geen’, ‘Weinig’, en ‘Veel’, aan de hand daarvan zijn 

ze ingedeeld in de bijpassende groepen. Uit de resultaten van de Chi-kwadraat toets blijkt dat 

er een significant verschil is in mate van seksuele ervaring tussen de proefpersonen die 

dagelijks gebruik maken van social media (n= 94) en de proefpersonen die geen dagelijks 

gebruik maken van social media(n=48), χ²(2)=9.324, p=.009. Alle gemiddelden en 

percentages zijn per groep weergegeven in Tabel 107. 
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Tabel 107: Percentages van de mate seksuele ervaring voor de twee social media groepen. 

 

 
Seksuele ervaring  Geen dagelijks gebruik  n Dagelijks gebruik  n 

 

Geen ervaring    31.3   15  10.6  10 

Weinig ervaring   50.0   24  63.8  60 

Veel ervaring    18.8   9  25.5  24 

    

 

Hypothese 4  

Aan de hand van ANOVA’s is nagegaan of proefpersonen die dagelijks gebruik van 

social media neutraler (minder hoge score) reageren in de verkrachting script dan 

proefpersonen die hier niet dagelijks gebruik van maken. Om deze hypothese te kunnen 

toetsen is allereerst aan de proefpersonen gevraagd of zij een account hebben op één van de 

social media kanalen. Aan alle proefpersonen met minstens één social media account is 

vervolgens gevraagd hoeveel dagen per week zij deze sociale netwerksite bezoeken. De 

antwoordmogelijkheden waren ‘1 tot 2 dagen’, ‘3 tot 4 dagen’, ‘alleen in het weekend’, 

‘alleen door de weeks’, of ‘elke dag’. De antwoorden van de proefpersonen op de 

bovenstaande vraag zijn onderverdeeld in twee groepen: een groep die niet dagelijks gebruik 

maakt van social media en een groep die wel dagelijks gebruik maakt van social media. 

 Allereerst zijn de antwoorden van de twee groepen vergeleken op de vraag ‘Hadden de 

twee afgesproken elkaar te ontmoeten?’. Hieruit blijkt geen significant verschil tussen de twee 

groepen op de waarschijnlijkheid dat er is afgesproken elkaar te ontmoeten, F(1,68) =.173, p 

=.679. Wel is er een klein verschil in gemiddelde tussen de groep die niet dagelijks gebruik 

maakt van social media (M=3.30, SD=1.30) en de groep die dagelijks gebruik maakt van 

social media (M=3.16, SD= 1.21). De antwoorden van de twee groepen op de vraag ‘Hoe 

waarschijnlijk is het dat zij elkaar hebben ontmoet in een café en/of discotheek?’ zijn met 
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elkaar vergeleken. Hieruit blijkt geen significant verschil tussen de twee groepen op de 

waarschijnlijkheid dat ze elkaar hebben ontmoet in een café en/of discotheek, F(1,67) < 1, p 

=.928. Wel is er een klein verschil in gemiddelde tussen de groep die niet dagelijks gebruik 

maakt van social media (M=3.80, SD=1.28) en de groep die dagelijks gebruik maakt van 

social media (M=3.77, SD= 1.19). Daarna zijn de antwoorden van de twee groepen op de 

vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat zij elkaar hebben ontmoet op school?’ met elkaar 

vergeleken. Hieruit blijkt geen significant verschil tussen de twee groepen op de 

waarschijnlijkheid dat ze elkaar hebben ontmoet op school, F(1,54) =.440, p =.510. Wel is er 

een klein verschil in gemiddelde tussen de groep die niet dagelijks gebruik maakt van social 

media (M=2.89 SD=1.18) en de groep die dagelijks gebruik maakt van social media (M=2.65, 

SD= 1.30). De antwoorden van de twee groepen op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat zij 

elkaar hebben ontmoet op internet’ zijn met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt geen significant 

verschil tussen de twee groepen op de waarschijnlijkheid dat ze elkaar hebben ontmoet op 

internet, F(1,63) =1.028, p =.315. Wel is er een klein verschil in gemiddelde tussen de groep 

die niet dagelijks gebruik maakt van social media (M=4.05, SD=1.03) en de groep die 

dagelijks gebruik maakt van social media (M=3.69, SD= 1.41). 

Verder zijn de antwoorden van de twee groepen op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het 

dat de jongen vanaf het begin hoopt op seks met het meisje?’ met elkaar vergeleken. Hieruit 

blijkt geen significant verschil tussen de twee groepen op de waarschijnlijkheid dat de jongen 

vanaf het begin hoopt op seks met het meisje, F(1,69) =2.778, p =.100. Wel is er een verschil 

in gemiddelde tussen de groep die niet dagelijks gebruik maakt van social media (M=3.75 

SD=1.11) en de groep die dagelijks gebruik maakt van social media (M=4.15, SD=.87). De 

antwoorden van de twee groepen op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat het meisje vanaf 

het begin hoopt op seks met de jongen?’ zijn met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt geen 

significant verschil tussen de twee groepen op de waarschijnlijkheid dat het meisje vanaf het 
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begin hoopt op seks met de jongen, F(1,66) =.550, p =.461. Wel is er een klein verschil in 

gemiddelde tussen de groep die niet dagelijks gebruik maakt van social media (M=2.61, 

SD=.84) en de groep die dagelijks gebruik maakt van social media (M=2.45, SD=.79). Verder 

zijn de antwoorden van de twee groepen op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat de seks 

gepland is?’ met elkaar vergeleken. Er is geen significant effect gevonden tussen de twee 

groepen op de waarschijnlijkheid dat de seks gepland is, F(1,66) =1.599, p =.211. Wel is er 

een verschil in gemiddelde tussen de groep die niet dagelijks gebruik maakt van social media 

(M=3.10, SD=1.09) en de groep die dagelijks gebruik maakt van social media (M=2.76, 

SD=.98).  

De antwoorden van de twee groepen op de vraag ‘Hadden de jongen en het meisje 

elkaar voor deze avond al eens eerder ontmoet?’ zijn met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt 

geen significant tussen de twee groepen op de waarschijnlijkheid dat de twee elkaar al eens 

eerder hebben ontmoet, F(1,65) =2.127, p =.150. Wel is er een verschil in gemiddelde tussen 

de groep die niet dagelijks gebruik maakt van social media (M=3.43, SD=1.03) en de groep 

die dagelijks gebruik maakt van social media (M=3.00, SD= 1.15). 

 Daarnaast zijn de antwoorden van de twee groepen op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is 

het dat de persoon die dwingt (soft)drugs had gebruikt?’ met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt 

geen significant tussen de twee groepen op de waarschijnlijkheid dat de persoon die dwingt 

(soft)drugs had gebruikt, F(1,61) =.801, p =.374. Wel is er een klein verschil in gemiddelde 

tussen de groep die niet dagelijks gebruik maakt van social media (M=3.45, SD=1.34) en de 

groep die dagelijks gebruik maakt van social media (M=3.15, SD= 1.25). De antwoorden van 

de twee groepen op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat de persoon die gedwongen wordt 

(soft)drugs had gebruikt?’ zijn met elkaar vergeleken. Er blijkt geen significant verschil te 

zijn tussen de twee groepen op de waarschijnlijkheid dat de persoon die gedwongen wordt 

(soft)drugs had gebruikt, F(1,58) =.216, p =.644. Wel is er een klein verschil in gemiddelde 
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tussen de groep die niet dagelijks gebruik maakt van social media (M=2.72, SD=1.41) en de 

groep die dagelijks gebruik maakt van social media (M=2.56, SD= 1.14). Ook zijn de 

antwoorden van de twee groepen op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat de persoon die 

dwingt alcohol had gedronken?’ met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt geen significant effect 

tussen de twee groepen op de waarschijnlijkheid dat de persoon die dwingt alcohol had 

gedronken, F(1,63) =.648, p =.424. Wel is er een klein verschil in gemiddelde tussen de groep 

die niet dagelijks gebruik maakt van social media (M=3.76, SD=1.18) en de groep die 

dagelijks gebruik maakt van social media (M=3.51, SD= 1.16). De antwoorden van de twee 

groepen op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat de persoon die gedwongen wordt alcohol 

had gedronken?’ zijn met elkaar vergeleken. Er blijkt geen significant verschil te zijn tussen 

de groepen op de waarschijnlijkheid dat de persoon die gedwongen wordt alcohol had 

gedronken, F(1,62) =1.324, p =.254. Wel is er een verschil in gemiddelde tussen de groep die 

niet dagelijks gebruik maakt van social media (M=3.20, SD=1.40) en de groep die dagelijks 

gebruik maakt van social media (M=2.81, SD= 1.16). 

 De antwoorden van de twee groepen op de vraag ‘Hoe dronken/stoned was de 

persoon die dwingt?’ zijn met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt geen significant verschil tussen 

de groepen op hoe dronken/stoned de persoon die dwingt was, F(1,62) =.929, p =.339. Wel is 

er een verschil in gemiddelde tussen de groep die niet dagelijks gebruik maakt van social 

media (M=3.76, SD=1.34) en de groep die dagelijks gebruik maakt van social media 

(M=3.43, SD= 1.27). De antwoorden van de twee groepen op de vraag ‘Hoe dronken/stoned 

was de persoon die gedwongen wordt?’ zijn met elkaar vergeleken. Er blijkt geen significant 

verschil te zijn tussen de groepen op hoe dronken/stoned de persoon was die gedwongen 

wordt, F(1,60) < 1, p =.899. Wel is er een klein verschil in gemiddelde tussen de groep die 

niet dagelijks gebruik maakt van social media (M=2.58, SD=1.12) en de groep die dagelijks 

gebruik maakt van social media (M=2.62, SD= 1.14).  
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Verder zijn de antwoorden van de twee groepen op de vraag ‘Hoe voelt de persoon die 

dwingt zich na de seks?’ met elkaar vergeleken. Er blijkt geen significant verschil te zijn 

tussen de groepen op het gevoel van de persoon die dwingt na de seks, F(1,67) =.083, p 

=.774. Wel is er een klein verschil in gemiddelde tussen de groep die niet dagelijks gebruik 

maakt van social media (M=3.83, SD=1.47) en de groep die dagelijks gebruik maakt van 

social media (M=3.73, SD= 1.14). De antwoorden van de twee groepen op de vraag ‘Hoe 

voelt de persoon die gedwongen wordt zich na de seks?’ zijn met elkaar vergeleken. Er is 

geen significant verschil tussen de groepen op het gevoel van de persoon die gedwongen 

wordt na de seks, F(1,47) =.783, p =.381. Wel is er een klein verschil in gemiddelde tussen de 

groep die niet dagelijks gebruik maakt van social media (M=1.73, SD=1.22) en de groep die 

dagelijks gebruik maakt van social media (M=1.45, SD=.90).  

Daarnaast zijn de antwoorden van de twee groepen op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is 

het dat de persoon die gedwongen wordt meteen ‘nee’ zegt?’ met elkaar vergeleken. Er is 

geen significant verschil gevonden tussen de groepen op de waarschijnlijkheid dat de persoon 

die gedwongen wordt meteen ‘nee’ zegt, F(1,66) =.457, p =.501. Wel is er een klein verschil 

in gemiddelde tussen de groep die niet dagelijks gebruik maakt van social media (M=3.32, 

SD=1.43) en de groep die dagelijks gebruik maakt van social media (M=3.09, SD= 1.24). 

Ook zijn de antwoorden van de twee groepen op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat de 

persoon die gedwongen wordt naar de politie stapt?’ met elkaar vergeleken. Er is geen 

significant verschil gevonden tussen de groepen op de waarschijnlijkheid dat de persoon die 

gedwongen wordt naar de politie stapt, F(1,63) =1.616, p =.208. Wel is er een klein verschil 

in gemiddelde tussen de groep die niet dagelijks gebruik maakt van social media (M=2.59, 

SD=1.22) en de groep die dagelijks gebruik maakt van social media (M=2.23, SD=.96). De 

antwoorden van de twee groepen op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat de persoon die 

gedwongen wordt vrienden verteld wat er gebeurd is?’ zijn met elkaar vergeleken. Er is geen 
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significant verschil gevonden tussen de groepen op de waarschijnlijkheid dat de persoon die 

gedwongen wordt vrienden verteld wat er gebeurd is, F(1,65) =1.742, p =.192. Wel is er een 

klein verschil in gemiddelde tussen de groep die niet dagelijks gebruik maakt van social 

media (M=3.18, SD=1.22) en de groep die dagelijks gebruik maakt van social media 

(M=2.80, SD= 1.07). 

De antwoorden van de twee groepen op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat de 

persoon die gedwongen wordt zijn/haar ouders verteld wat er gebeurd is?’ zijn met elkaar 

vergeleken. Er is geen significant verschil gevonden tussen de groepen op de 

waarschijnlijkheid dat de persoon die gedwongen wordt zijn/haar ouders verteld wat er 

gebeurd is, F(1,59) =1.11, p =.297. Wel is er een klein verschil in gemiddelde tussen de groep 

die niet dagelijks gebruik maakt van social media (M=2.37, SD=1.26) en de groep die 

dagelijks gebruik maakt van social media (M=2.07, SD=.88). De antwoorden van de twee 

groepen op de vraag ‘Hoe waarschijnlijk is het dat de persoon die gedwongen wordt een 

vertrouwenspersoon verteld wat er gebeurd is?’ zijn met elkaar vergeleken. Er is geen 

significant verschil gevonden tussen de groepen op de waarschijnlijkheid dat de persoon die 

gedwongen wordt een vertrouwenspersoon verteld wat er gebeurd is, F(1,64) =2.754, p =.102. 

Wel is er een verschil in gemiddelde tussen de groep die niet dagelijks gebruik maakt van 

social media (M=3.25, SD=1.21) en de groep die dagelijks gebruik maakt van social media 

(M=2.73, SD= 1.14). Aansluitend zijn de antwoorden van de twee groepen op de vraag ‘Hoe 

waarschijnlijk is het dat de persoon die gedwongen wordt niemand verteld wat er gebeurd is?’ 

met elkaar vergeleken. Er is geen significant verschil gevonden tussen de groepen op de 

waarschijnlijkheid dat de persoon die gedwongen wordt niemand verteld wat er gebeurd is, 

F(1,68) < 1, p =.945. Wel is er een klein verschil in gemiddelde tussen de groep die niet 

dagelijks gebruik maakt van social media (M=3.57, SD=1.12) en de groep die dagelijks 

gebruik maakt van social media (M=3.59, SD= 1.29). 
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Conclusie hypothese 4 

Uit de bovenstaande 22 vergelijkingen zijn geen significante verschillen gevonden. 

Wel is bij 19 vergelijkingen een hogere score gevonden bij de proefpersonen die niet 

dagelijks gebruik maken van social media vergeleken met de proefpersonen die hier dagelijks 

gebruik van maken. De proefpersonen die niet dagelijks gebruik maken van social media zijn 

positiever in de verwachting dat de twee jongeren elkaar hebben ontmoet op school en op 

internet. Ook zijn ze positiever in de verwachting dat de seks gepland is, de twee jongeren 

elkaar al eens eerder hebben ontmoet, er (soft)drugs is gebruikt en dat de persoon die 

gedwongen wordt eerder ‘nee’ zegt of anderen na de seks verteld wat er gebeurd is. Tegen de 

verwachting in zijn de proefpersonen die dagelijks gebruik maken van social media positiever 

in de verwachting dat de twee jongeren hebben afgesproken elkaar te ontmoeten en dat dit 

heeft plaatsgevonden in een café en/of discotheek. Verder zijn ze ook positiever in de 

verwachting dat de jongen vanaf het begin hoopt op seks met het meisje en dat de persoon die 

gedwongen wordt alcohol had gedronken.  

Hypothese 5 

Aan de hand van ANOVA’s is nagegaan of proefpersonen die dagelijks gebruik 

maken van social media meer risicogedrag op internet vertonen dan proefpersonen die niet 

dagelijks gebruik maken van social media. Om deze hypothese te kunnen toetsen zijn de 

antwoorden op de social media vragen die risicovolle gedragingen betreffen vergeleken tussen 

de groep proefpersonen die dagelijks gebruik maken van social media en de groep die hier 

geen dagelijks gebruik van make.  

Allereerst zijn de antwoorden van de twee groepen op de vraag ‘Heb je wel eens een 

seksueel getinte foto van jezelf op deze sociale netwerksite geplaatst?’ met elkaar vergeleken. 

Er is geen significant verschil gevonden tussen de groepen op de waarschijnlijkheid dat ze 
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wel eens een seksueel getinte foto van zichzelf hebben geplaatst op social media, F(1,79) < 1, 

p =1.00. Er is geen verschil in gemiddelde tussen de groep die niet dagelijks gebruik maakt 

van social media (M=1.40, SD=1.10) en de groep die dagelijks gebruik maakt van social 

media (M=1.40, SD=.92). De antwoorden van de twee groepen op de vraag ‘Chat je wel eens 

met bekenden over seksueel getinte onderwerpen via chatrooms?’ zijn met elkaar vergeleken. 

Er blijkt een significant verschil te zijn opgetreden tussen de groepen op de waarschijnlijkheid 

dat ze via chatrooms met bekenden over seksueel getinte onderwerpen chatten, F(1,113) 

=5.929, p =.016. De groep die niet dagelijks gebruik maakt van social media (M=1.70, 

SD=.88) chat minder met bekenden over seksueel getinte onderwerpen via chatrooms dan de 

groep die dagelijks gebruik maakt van social media (M=2.21, SD=1.03). Verder zijn de 

antwoorden van de twee groepen op de vraag ‘Chat je wel eens met onbekenden over seksueel 

getinte onderwerpen via chatrooms?’ met elkaar vergeleken. Er blijkt geen significant verschil 

te zijn tussen de groepen op de waarschijnlijkheid dat ze via chatrooms met onbekenden over 

seksueel getinte onderwerpen chatten, F(1,84) =.489, p =.486. Wel is er een klein verschil in 

gemiddelde tussen de groep die niet dagelijks gebruik maakt van social media (M=1.55, 

SD=.80) en de groep die dagelijks gebruik maakt van social media (M=1.70, SD=.91). De 

antwoorden van de twee groepen op de vraag ‘Heb je wel eens een seksueel getinte foto van 

jezelf via je telefoon gedeeld met bekenden?’ zijn met elkaar vergeleken. Er blijkt een 

marginaal significant verschil te zijn tussen de groepen op de waarschijnlijkheid dat ze via 

een telefoon een seksueel getinte foto van zichzelf met bekenden hebben gedeeld, F(1,90) 

=3.286, p =.073. De groep die niet dagelijks gebruik maakt van social media schat de 

waarschijnlijk dat ze via een telefoon seksuele getinte foto’s van zichzelf delen met 

onbekenden veel kleiner in (M=1.22, SD=.69) dan de groep die dagelijks gebruik maakt van 

social media (M=1.71, SD=1.17). Op de vraag of de proefpersonen wel eens een seksueel 

getinte foto van zichzelf via de telefoon hebben gedeeld met onbekenden blijkt geen 
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significant verschil te zijn tussen de groepen, F(1,80) =1.323, p =.254. Wel is er een verschil 

in gemiddelde tussen de groep die niet dagelijks gebruik maakt van social media (M=1.18, 

SD=.73) en de groep die dagelijks gebruik maakt van social media (M=1.47, SD=.99). De 

antwoorden van de twee groepen op de vraag ‘Ping, sms of Whatsapp je wel eens over 

seksueel getinte onderwerpen met bekenden?’ zijn met elkaar vergeleken. Er blijkt een 

significant verschil te zijn tussen de groepen op de waarschijnlijkheid dat ze pingen, sms’en 

of Whatsapp’en met bekenden over seksueel getinte onderwerpen, F(1,110) = 7.471, p =.007. 

De groep die niet dagelijks gebruik maakt van social media (M=1.89, SD=1.20) pingen, 

sms’en en Whatsapp’en veel minder over seksueel getinte onderwerpen met bekenden dan de 

groep die dagelijks gebruik maakt van social media (M=2.69, SD=1.37). De antwoorden van 

de twee groepen op de vraag ‘Ping, sms of Whatsapp je wel eens over seksueel getinte 

onderwerpen met onbekenden?’ zijn met elkaar vergeleken. Er blijkt geen significant verschil 

te zijn tussen de groepen op de waarschijnlijkheid dat ze pingen, sms’en of Whatsapp’en met 

onbekenden over seksueel getinte onderwerpen, F(1,79) =1.960, p =.165. Wel is er een 

verschil in gemiddelde tussen de groep die niet dagelijks gebruik maakt van social media 

(M=1.48, SD=.95) en de groep die dagelijks gebruik maakt van social media (M=1.89, 

SD=1.29). 

Conclusie hypothese 5 

Uit de bovenstaande analyses blijkt dat bij drie van de zeven vergelijkingen de proefpersonen 

die dagelijks gebruik maken van social media significant verschillen van de proefpersonen die 

niet dagelijks gebruik maken van social media. Echter is er bij alle vergelijkingen, op de 

eerste na, sprake van een hoger gemiddelde bij de proefpersonen die dagelijks gebruik maken 

social media dan de proefpersonen die dit niet doen. Zoals verwacht delen de proefpersonen 

die dagelijks gebruik maken social media vaker seksueel getinte foto’s van zichzelf met 
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(on)bekenden en communiceren zij vaker over seksueel getinte onderwerpen met 

(on)bekenden dan de proefpersonen die geen dagelijks gebruik maken van social media.  

Discussie 

In dit onderzoek is getracht het bestaan van de karakteristieke kenmerken van seksuele 

scripts te herbevestigen en te achterhalen of er een relatie is tussen social media en de 

seksuele scripts, ofwel de verwachtingen over een eerste keer seks met een ander. Allereerst 

werd het bestaan van de karakteristieke kenmerken van de seksuele scripts bij adolescenten 

bevestigd, er is een verschil gevonden tussen het persoonlijk script en de algemene en het 

verkrachting script. In vrijwel alle vergelijkingen tussen het persoonlijk script en de algemene 

of het verkrachting script, zijn zoals verwacht de adolescenten positiever over de 

verwachtingen van een eigen keer seks met een ander dan bij leeftijdsgenoten in het algemeen 

of in een gedwongen seksuele situatie. Hiermee is de verwachting dat het persoonlijk script in 

tegenstelling tot de algemene en het verkrachting script meer positieve en minder risicovolle 

kenmerken bevat bevestigd. Opvallend is dat er veel verschillen zijn gevonden bij de 

verwachtingen van de jongens en de meisjes over een eerste keer seks met een ander. Meisjes 

verwachten bijvoorbeeld dat jongens in het algemeen zich beter voelen na seks dan zijzelf en 

ook de jongens verwachten dat zij zich beter voelen na de seks dan meisjes in het algemeen. 

Verder verwachten zowel de jongens als de meisjes dat jongens in het algemeen minder vaak 

een vaste relatie willen na de seks dan meisjes in het algemeen. Jongens verwachten echter 

ook dat zijzelf minder vaak een vaste relatie willen na de seks dan hun partners, of meisjes in 

het algemeen. Deze vrij stereotypische gedachten van de adolescenten kunnen worden 

verklaard doordat de media, zowel traditioneel als nieuw, als belangrijke bron dient voor de 

seksuele socialisatie (Brown et al., 2006). Hoe vaker de adolescenten stereotypische beelden 

in de media zien, bijvoorbeeld dat vrouwen alleen maar liefde willen en mannen uit zijn op 



 
125 

seks, hoe meer adolescenten deze stereotypische denkwijze overnemen en toepassen in de 

eigen verwachtingen over seks.  

Daarnaast blijkt de mate van seksuele ervaring uit dit onderzoek een effect te hebben op 

de verwachtingen van de adolescenten over een eerste keer seks met een ander. Adolescenten 

met seksuele ervaring zijn zoals verwacht veel positiever over de verwachtingen van hun 

eigen eerste keer seks, dan adolescenten zonder seksuele ervaring. De individuele scripts 

worden dus beïnvloed door de mate van seksuele ervaring, wanneer adolescenten op eigen 

seksuele ervaringen berusten zijn zij positiever in hun verwachtingen dan adolescenten die 

geen ervaring hebben en uitgaan van de algemene seksuele scripts. Een opvallend resultaat uit 

deze hypothese is dat de adolescenten zonder seksuele ervaring positievere verwachtingen 

hebben in het algemene en het verkrachting script vergeleken met de adolescenten die wel 

seksuele ervaringen hebben.  

Ten tweede blijkt dat er een link kan worden gelegd tussen de frequentie van social media 

gebruik en het seksueel gedrag van adolescenten. De link tussen de frequentie van traditionele 

media en het gedrag van adolescenten was in eerder onderzoek al bevestigd, of deze link ook 

stand zou houden tussen social media gebruik en het gedrag van adolescenten was nog niet 

bekend. Dit onderzoek bevestigt dat adolescenten die dagelijks gebruik maken van social 

media significant meer seksuele ervaringen opgedaan dan de adolescenten die hier geen 

dagelijks gebruik van maken. Hiermee is de verwachting dat de frequentie van nieuw media 

gebruik, evenals traditioneel media gebruik, invloed heeft op seksueel gedrag bevestigd. Een 

dagelijks gebruik van social media heeft helaas niet geleid tot significant neutralere 

verwachtingen in een gedwongen seksuele relatie, zoals wel werd verwacht. Hoewel niet 

significant, bleken adolescenten die dagelijks gebruik maken van social media in de meeste 

gevallen neutraler te reageren dan adolescenten die niet dagelijks gebruik maken van social 

media. Het lijkt er daarom toch op dat ook bij frequent gebruik van nieuwe media, net zo als 
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traditionele media, een tolerante houding bij adolescenten wordt gestimuleerd. Het is alleen 

niet met zekerheid te zeggen of deze neutrale verwachtingen worden veroorzaakt door het 

dagelijks gebruik maken van social media. Wellicht kijken de adolescenten die dagelijks 

gebruik maken van social media ook meer televisie waardoor ze los van hun social media 

gebruik worden geconfronteerd met gedwongen seks, geweld en ongewenste intimiteiten.  

 Ondanks dat de adolescenten die dagelijks gebruik maken van social media niet overal op 

de mate van risicovolle gedragingen significant verschilden van de adolescenten die hier niet 

dagelijks gebruik maken, is het verschil in gemiddelden opvallend. De adolescenten die 

dagelijks gebruik maken van social media delen vaker seksueel getinte foto’s en 

communiceren vaker over seks via internet en de mobiele telefoon dan adolescenten die hier 

geen dagelijks gebruik van maken. Deze risicovolle gedragingen brengen de privacy van de 

adolescenten wellicht zonder dat ze ervan op de hoogte zijn enorm in het gevaar. Alles wat op 

internet via social media of chatrooms wordt gedaan, geschreven of gedeeld kan worden 

achterhaald, men spreekt ook wel van een ‘digitale voetafdruk’. Wanneer adolescenten niet 

bewust zijn van de privacy kwesties door online seksueel getinte foto’s delen of online 

communiceren over seks met (on)bekenden brengen ze hun eigen reputatie in gevaar. Naast 

het gevaar voor eigen reputatie leidt volgens de sociaal leertheorie (Bandura, 1978) online 

risicovol gedrag van de een waar geen directe negatieve consequenties aan verbonden zijn, 

weer tot het stimuleren van hetzelfde risicovolle gedrag bij andere adolescenten. Bovendien 

hebben verschillende onderzoeken al uitgewezen dat jongeren die vaker online risicovolle 

gedragingen tonen, ook vaker online te maken krijgen met ongewenste aandacht zoals 

cyberpesten en pedofielen (Malesky, 2007; Hinduja & Patchin, 2010).  

De bevindingen van dit onderzoek wijzen uit dat naast de bewezen verbanden van 

traditionele media, de nieuwe media ook een verband heeft met het denken en doen van 

adolescenten en dan in het bijzonder het seksueel gedrag. Vervolgonderzoek dient op basis 
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van deze bevindingen de relatie tussen nieuwe media en de verwachtingen en het gedrag van 

adolescenten nader te onderzoeken. In dit onderzoek komt alleen naar voren dat er een 

verband is tussen frequent gebruik van social media en het seksueel gedrag van adolescenten, 

maar of er sprake is van een causaal verband is niet onderzocht. Nu is onduidelijk of een 

frequent gebruik van social media als gevolg heeft dat adolescenten andere verwachtingen 

krijgen over seks en daardoor sneller seksueel actief worden, of dat juist adolescenten die 

seksueel actief zijn meer interesse hebben in social media. Deze onduidelijk kan in 

vervolgonderzoek worden opgehelderd door de relatie tussen social media en het seksueel 

gedrag van adolescenten door middel van een longitudinaal studie te onderzoeken. Dit kan 

een mogelijkheid zijn om de volgorde van dit verband te kunnen bepalen, is er eerst sprake 

van frequent social media gebruikt wat leidt tot seksuele activiteiten of vindt er een andere 

volgorde plaats. Daarnaast is er nog een limitatie in het huidige onderzoek, het is onduidelijk 

of de adolescenten die hebben aangegeven gebruik te maken van sociale media allemaal op 

dezelfde manier en voor dezelfde doelen dit medium gebruiken. Iemand die zijn eigen profiel 

op een sociale netwerksite volledig privé instelt, waardoor hij/zij geen berichten, informatie of 

foto’s met onbekenden kan delen of zien, en slechts vrienden en bekenden toevoegt gebruikt 

het medium wellicht voor andere doeleinden dan iemand die alles openbaar deelt. Een ander 

limitatiepunt in het huidige onderzoek is dat de digitale vragenlijst zo was ingesteld dat de 

proefpersonen sommige vragen konden overslaan zonder een antwoord aan te geven. De 

proefpersonen waarbij dit vaak voorkwam zijn uit de analyse gehaald, maar de gegevens van 

de proefpersonen die af en toe een vraag hadden overgeslagen werden niet verwijderd 

vanwege de valabele antwoorden op de overige vragen. Hierdoor varieerde het aantal 

proefpersonen per vraag enorm, terwijl deze variatie in respondenten gemakkelijk kon worden 

voorkomen door vooraf bepaalde instellingen via Qualtrics te wijzigen.  
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In vervolgonderzoek dient rekening te worden gehouden met niet alleen het gebruik van 

social media, maar ook de manier waarop het medium wordt gebruikt. Overigens dient men in 

vervolgonderzoek alternatieve mogelijkheden naast de traditionele self-reports te overwegen, 

om de kwetsbaarheid voor sociaal wenselijk antwoorden te verkleinen, vooral gezien het een 

gevoelig onderwerp (seksueel gedrag) betreft. Wanneer toekomstig onderzoek zich zal richten 

op het nader onderzoeken van de effecten van social media, lijkt het in ieder geval van 

essentieel belang dat de rol van de ouders van adolescenten ook wordt bekeken. Recente 

onderzoeken wijzen uit dat de mate waarin ouders de adolescenten begeleiden in de omgang 

met de media een belangrijke rol speelt bij het voorkomen van de media-effecten (Nikken & 

de Graaf, 2011). Wanneer ouders bijvoorbeeld commentaar geven op seksueel getinte beelden 

in de media waar vrouwen als lustobject worden neergezet, of de onrealistische aard van 

seksuele relaties in televisie programma’s worden de stereotypische gedachten over seks 

minder snel overgenomen door de jongeren. Uit het onderzoek van Nikken en de Graaf (2011) 

blijkt dat de mediaopvoeding door de ouders vooral bij meisjes een belangrijke rol lijkt te 

spelen, het kritische commentaar van de ouders zorgt ervoor dat de meisjes negatiever zijn 

over tiener seks en seks zonder liefde. Dit onderzoek richt zich echter vooral op traditionele 

media, er is nog geen onderzoek bekend waarbij de rol van ouders ten opzichte van de invloed 

van social media wordt bekeken. De rol van mediaopvoeding kan in vervolgonderzoek nader 

worden onderzocht door een aantal vragen over de mate waarin ouders de jongeren 

begeleiden in de omgang met media aan de vragenlijst toe te voegen. 

Al met al lijkt de bezorgdheid over de mate waarin seks voorkomt in de media, zowel 

traditioneel als nieuw, volkomen begrijpelijk. Steeds meer onderzoeken gaan zich richten op 

dit onderwerp en dat is niet meer dan logisch. Naarmate het gebruik van nieuwe media 

wereldwijd groeit, de hoeveelheid onderzoek naar de mogelijke effecten hiervan op het doen 

en laten van jongeren ook dient toe te nemen. Niet alleen de literatuur houdt zich bezig met de 
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mogelijke gevaren van de nieuwe media, wereldwijd wordt er steeds meer gedaan om 

kinderen te waarschuwen en te beschermen voor het gevaar van internet. De grootste sociale 

netwerksite van de wereld, Facebook, heeft onlangs maatregelen getroffen om te voorkomen 

dat online pedofielen via de zoekfunctie van de site minderjarige gebruikers kunnen vinden. 

Door de maatregelen is het nu alleen nog mogelijk om als minderjarige gebruiker of vrienden 

van minderjarige gebruikers via de zoekfunctie andere minderjarige gebruikers te vinden. 

Bovendien heeft het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media 

(NICAM) vanuit de politiek steun gekregen om nu ook online aan de hand van een Kijkwijzer 

websites te classificeren. Samen met de Engelse filmkeuring British Board of Film 

Classification (BBFC) gaat het NICAM het ‘You rate it’ systeem opzetten, waarbij 

internetfilmpjes eenvoudig en snel geclassificeerd kunnen worden. Zo kunnen kinderen en 

ouders online worden geïnformeerd over de schadelijke inhoud van filmpjes voordat ze 

worden bekeken.  

Dit onderzoek toont aan dat er een relatie is tussen het frequent gebruik maken van social 

media en actief seksueel gedrag van adolescenten, echter is meer onderzoek nodig om dit 

verband te verduidelijken. In deze tijd zijn sociale netwerksites, communicatie via 

smartphones en chatrooms niet meer weg te denken voor de jeugd, het is van essentieel 

belang dat de wetenschap het huidige medialandschap bij blijft.  
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Bijlage 1 

Geachte ouder(s), verzorgende(n), 

Binnenkort zal er op het Baken Park Lyceum een onderzoek van de Universiteit van 

Amsterdam plaatsvinden. Dit onderzoek betreft alle vierde klassen HAVO en VWO en zal 

tijdens een mentor les worden afgenomen. Aangezien de leerlingen nog minderjarig zijn, zal 

aan de hand van deze brief om een toestemmingsverklaring voor participatie aan het 

onderzoek worden gevraagd. 

Het doel van het onderzoek, dat door een oud leerling van het Baken Park Lyceum wordt 

uitgevoerd, betreft de invloed van sociale media. Sociale media zoals Facebook, Hyves en 

Twitter zijn bijna niet meer weg te denken uit de huidige samenleving en dan in het bijzonder 

bij de adolescenten. Uit recentelijk onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek 

blijkt dat maar liefst 91 procent van de jonge internetters in Nederland in 2010 actief is 

geweest op sociale netwerken. Hiermee lopen de Nederlandse jongeren wat betreft deelname 

aan sociale netwerken in de Europese Unie voorop. Nederlandse jongeren maken niet alleen 

steeds vaker gebruik maken van sociale media, maar het gebruik wordt door de komst van 

mobiele telefoons met een internet verbinding steeds toegankelijker. Ondanks de opmars van 

sociale media, is er nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten hiervan.  

Dit onderzoek zal zich niet alleen richten op het gebruik van sociale media, maar ook op de 

invloed van sociale media op het gedrag van de adolescenten. Hierbij is in het bijzonder het 

seksueel gedrag van de adolescenten belangrijk. Er is tot op heden veelvuldig onderzoek 

gedaan naar de invloed van traditionele media (televisie, films, en muziek) op het gedrag van 

adolescenten. Hieruit is onder meer gebleken dat de verschillende media kanalen een 

behoorlijke invloed(zowel positief als negatief) hebben op het gedrag van adolescenten. Om 

deze reden heeft de Universiteit van Amsterdam besloten de tot op heden vrij onbekende 

effecten van sociale media op het seksueel gedrag van adolescenten nader te onderzoeken. 

Hierbij richt dit onderzoek zich niet op de seksuele ervaring van de adolescenten, maar staan 

de verwachtingen van de jongeren over seksueel gedrag in de toekomst centraal. Het 

onderzoek zal via digitale vragenlijsten worden afgenomen, en is volkomen anoniem. De 

resultaten uit dit onderzoek zijn niet alleen belangrijk voor de Universiteit van Amsterdam. 

De resultaten zijn ook in het belang van het Baken Park Lyceum als school, aangezien de 

eventueel gevonden effecten in de praktijk kunnen worden aanpakt. De leerlingen zullen na 

het onderzoek uiteraard op de hoogte worden gesteld van het doel en de resultaten uit het 

onderzoek. Tevens zal er onder de leerlingen die deelnemen aan het onderzoek een iPod 

worden verloot als dank voor de deelname.  

Mocht u verder nog vragen hebben met betrekking tot het onderzoek kunt u contact opnemen 

met Stefen Duzijn, Teammanager Atheneum bovenbouw.  
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Bijlage 2 

Handleiding bij onderzoek afname 

Beste mentoren, 

Allereerst wil ik jullie bedanken voor jullie deelname aan mijn onderzoek. Bij het afnemen van de 

digitale vragenlijsten zijn er een aantal punten waar jullie als begeleider goed op dienen te letten.  

Voordat de leerlingen beginnen aan het onderzoek, dienen jullie begeleider een korte inleiding te 

geven. Hierbij is het belangrijk om de leerlingen voldoende in te lichten, maar ze vooral niet een 

overschot aan informatie te geven (dit kan de onderzoeksresultaten namelijk beïnvloeden). Een korte 

inleiding zoals hieronder beschreven is daarom ook voldoende: 

Het onderzoek waar jullie zo dadelijk aan mee gaan doen betreft een onderzoek van de Universiteit 

van Amsterdam. De digitale vragenlijst die jullie gaan invullen is volstrekt anoniem, dus wees vooral 

eerlijk. Het onderzoek gaat over de invloed van sociale media op jullie als adolescenten. Er worden 

ook vragen gesteld over het seksueel gedrag van adolescenten, en de verwachtingen die jullie hebben 

over seksueel gedrag in de toekomst. Het is erg belangrijk dat jullie de vragen goed doorlezen voordat 

jullie antwoord geven. Probeer je goed in te leven in de vragen of in de situatie. Als je iets niet 

begrijpt bespreek dit dan niet met de persoon die naast je zit, maar steek even je vinger op. Het is de 

bedoeling dat jullie de vragenlijst individueel invullen, dus laat je vooral niet afleiden.  

Om de resultaten uit het onderzoek te kunnen gebruiken is het zeer belangrijk dat iedereen de digitale 

vragenlijsten individueel invult. In principe is jullie rol als begeleider in dit onderzoek dan ook 

hetzelfde als bij het surveilleren. Vertel de leerlingen daarom ook van tevoren dat bij vragen of 

opmerkingen jullie ze te woord zullen staan en niet de medeleerlingen.  

Aangezien een deel van de vragenlijst over seks gaat, verwacht ik dat het wellicht een beetje rumoerig 

kan worden in de klas. Mocht je dit tijdens het onderzoek merken, wil ik graag dat je als begeleider de 

rust in de klas weet te behouden. Mocht het rumoerig blijven en lijken (bepaalde) leerlingen het niet 

serieus nemen vraag ik jullie dit even te noteren (welke klas). Zodat ik achteraf kan bepalen of ik de 

resultaten van die klas wel of niet meeneem. 

Verder kan het voorkomen dat er over een bepaalde vraag of een bepaald deel van de vragenlijst een 

aantal vragen vanuit de klas komen. Ook hierbij wil ik jullie vragen dit even te noteren (welke 

vraag/welk deel + welke klas) zodat ik dit deel eventueel kan weglaten. 

Mochten jullie verder nog vragen hebben over het onderzoek, kun je mij persoonlijk mailen of even 

contact opnemen met Gerlinde of Stefen.  

Alvast bedankt! 

 

Shahrzad Abedini 

Shaar.abedini@gmail.com 
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Bijlage 3 

Deel 1  

Ik wil graag meedoen aan dit onderzoek  

o Ja 

o Nee 

Ik ben een... 

o Jongen 

o Meisje 

Hoe oud ben je? 

.... 

In welke klas zit je? 

… 

Wat is je cijfergemiddelde op dit moment ongeveer? 

… 

Nationaliteit: 

o Nederlands 

o Surinaams 

o Marokkaans 

o Turks 

o Anders namelijk.... 

Geboorteland: 

o Nederland 

o Suriname 

o Marokko 

o Turkije 

o Anders namelijk... 

Geboorteland vader: 

o Nederland 

o Suriname 

o Marokko 

o Turkije 

o Anders namelijk... 
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Geboorteland moeder: 

o Nederland 

o Suriname 

o Marokko 

o Turkije 

o Anders namelijk... 

Ik zou mijn geaardheid omschrijven als... 

o Homoseksueel 

o Lesbisch 

o Biseksueel 

o Heteroseksueel 

o Nog niet duidelijk voor mezelf 

o Anders namelijk.... 

Heb je een relatie op dit moment? 

o Ja 

o Nee 

Zo ja, hoe lang ben je in deze relatie? 

… 

Geef aan of jij met de volgende seksuele handelingen ervaring hebt? 

Zoenen   Nee  Weinig Veel 

Strelen    Nee  Weinig Veel 

Vingeren/aftrekken  Nee  Weinig Veel 

Beffen/pijpen   Nee  Weinig Veel 

Geslachtsgemeenschap Nee  Weinig Veel 

 

Deel 2 Persoonlijke Script Vragenlijst  

In dit deel van de vragenlijst vragen we je een situatie voor te stellen die JOU 

PERSOONLIJK betreft.  

Stel je brengt een avond door met iemand en gedurende die avond gaan jullie voor het eerst 

met elkaar naar bed. Stel je deze situatie voor en beschrijf door middel van jouw antwoorden 

op de vragen hoe dit plaats zou kunnen vinden. 
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Je wordt niet gevraagd om een specifieke situatie te beschrijven die je al hebt meegemaakt. In 

plaats daarvan willen we graag weten hoe je denkt dat zo’n situatie er normaal gezien voor 

jou uit zal zien. 

Kies de optie die het beste bij je antwoord past. 

 (1) Hoe waarschijnlijk is het dat jullie afgesproken elkaar te ontmoeten? 

Elkaar per toeval ontmoet  Afgesproken elkaar te ontmoeten  

 1  2  3  4  5  

 

(2) Hoe waarschijnlijk is het dat jullie elkaar hebben ontmoet… 

               Zeer onwaarschijnlijk  Zeer waarschijnlijk 

In een café of discotheek? 1 2 3 4 5  

Bij jou thuis?   1 2 3 4 5  

Bij de ander thuis?  1 2 3 4 5  

Op school?   1 2 3 4 5  

Via internet?   1 2 3 4 5 

 

(3) Hoe waarschijnlijk is het dat de ander vanaf het begin hoopt op seks met jou? 

Zeer onwaarschijnlijk      Zeer waarschijnlijk  

 1  2  3  4  5 

(4) Hoe waarschijnlijk is het dat jij vanaf het begin hoopt op seks met de ander? 

Zeer onwaarschijnlijk      Zeer waarschijnlijk  

 1  2  3  4  5 

 (5) Hoe waarschijnlijk is het dat de seks gepland is? 

Zeer onwaarschijnlijk      Zeer waarschijnlijk  

 1  2  3  4  5 

(6) Hoe waarschijnlijk is het dat de seks plaatsvindt... 

      Zeer onwaarschijnlijk  Zeer waarschijnlijk 

Bij jou thuis?    1 2 3 4 5 
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Bij de ander thuis?    1 2 3 4 5 

In de auto?     1 2 3 4 5 

Ergens buiten?    1 2 3 4 5 

In een café/discotheek?   1 2 3 4 5 

(7) Hadden jullie elkaar voor deze avond al eens eerder ontmoet? 

Nog nooit        Heel vaak   

 1  2  3  4  5 

(9) Hoe waarschijnlijk is het dat… 

Zeer onwaarschijnlijk  Zeer waarschijnlijk 

Jij (soft)drugs had gebruikt   1 2 3 4 5 

De ander (soft)drugs had gebruikt  1 2 3 4 5 

Jij alcohol had gedronken   1 2 3 4 5 

De ander alcohol had gedronken  1 2 3 4 5 

(10) Hoe dronken of stoned was… 

Zeer onwaarschijnlijk  Zeer waarschijnlijk 

Jij      1 2 3 4 5 

De ander     1 2 3 4 5 

 (12) Hoe voelen jullie zich na de seks? 

Zeer slecht   Zeer goed 

Jij       1 2 3 4 5 

De ander     1 2 3 4 5 

 

(13) Wat verwacht jij na de seks? Jij wilt…  

Jij   Elkaar nooit meer zien  Geen vaste relatie  Een vaste relatie 

Ander   Elkaar nooit meer zien  Geen vaste relatie  Een vaste relatie 

   

Deel 3 Algemene Script Vragenlijst 
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In dit deel van de vragenlijst vragen we je een situatie voor te stellen die ANDERE JONGE 

MENSEN zou kunnen overkomen. Het gaat er niet om hoe deze situatie bij jou zou zijn. 

Een jongen en een meisje brengen samen de avond door en gaan gedurende die avond voor 

het eerst met elkaar naar bed. Stel je deze situatie voor en beschrijf hoe deze plaats zou 

kunnen vinden.  

We willen graag weten hoe je denkt dat een dergelijke situatie eruit ziet voor jonge mensen 

IN HET ALGEMEEN. 

Kies steeds de optie die het beste bij je antwoord past. 

Hoe waarschijnlijk is het dat de jongen en het meisje van te voren hadden afgesproken? 

Zeer onwaarschijnlijk      Zeer waarschijnlijk  

 1  2  3  4  5 

Hoe waarschijnlijk is het dat zij elkaar hebben ontmoet… 

               Zeer onwaarschijnlijk  Zeer waarschijnlijk 

In een café of discotheek? 1 2 3 4 5  

Op een feest?   1 2 3 4 5  

Bij jou thuis?   1 2 3 4 5  

Bij de ander thuis?  1 2 3 4 5  

Via internet?   1 2 3 4 5 

Hoe waarschijnlijk is het dat de jongen vanaf het begin hoopt op seks met het meisje? 

Zeer onwaarschijnlijk      Zeer waarschijnlijk  

 1  2  3  4  5 

Hoe waarschijnlijk is het dat het meisje vanaf het begin hoopt op seks met de jongen? 

Zeer onwaarschijnlijk      Zeer waarschijnlijk  

 1  2  3  4  5 

Hoe waarschijnlijk is het dat de seks gepland was? 

Zeer onwaarschijnlijk      Zeer waarschijnlijk  

 1  2  3  4  5 

Hoe waarschijnlijk is het dat de seks plaatsvindt... 

      Zeer onwaarschijnlijk  Zeer waarschijnlijk 
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Bij de jongen thuis?    1 2 3 4 5 

Bij het meisje thuis?    1 2 3 4 5 

In de auto?     1 2 3 4 5 

Ergens buiten?    1 2 3 4 5 

Op een feest of in een café/discotheek? 1 2 3 4 5 

Hadden de jongen en het meisje elkaar voor deze avond al eens eerder ontmoet? 

Helemaal niet        Heel vaak   

 1  2  3  4  5 

Hoe waarschijnlijk is het dat… 

Zeer onwaarschijnlijk  Zeer waarschijnlijk 

De jongen (soft)drugs had gebruikt   1 2 3 4 5 

Het meisje (soft)drugs had gebruikt   1 2 3 4 5 

De jongen alcohol had gedronken   1 2 3 4 5 

Het meisje alcohol had gedronken   1 2 3 4 5 

(9) Hoe dronken of stoned is… 

Zeer onwaarschijnlijk  Zeer waarschijnlijk 

De jongen     1 2 3 4 5 

Het meisje     1 2 3 4 5 

Hoe voelen de jongen en het meisje zich na de seks? 

Zeer slecht   Zeer goed 

De jongen      1 2 3 4 5 

Het meisje     1 2 3 4 5 

Wat verwacht het meisje na de seks? Zij wil… 

Jongen  Elkaar nooit meer zien  Geen vaste relatie  Een vaste relatie 

Meisje  Elkaar nooit meer zien  Geen vaste relatie  Een vaste relatie 
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Deel 4 Verkrachting Script 

In dit deel van de vragenlijst vragen we je een situatie voor te stellen die ANDERE JONGE 

MENSEN zou kunnen overkomen. Het gaat er niet om hoe deze situatie bij jou zou zijn. 

Stel, twee tieners hebben seks met elkaar. Een van de twee heeft de ander gedwongen tot seks.  

We vragen je niet om een specifieke situatie te beschrijven, maar om aan te geven hoe je 

denkt dat een dergelijke situatie eruit zou zien. 

Kies steeds de optie die het beste bij je antwoord past. 

Hoe waarschijnlijk is het dat de jongen en het meisje van te voren hadden afgesproken? 

Zeer onwaarschijnlijk      Zeer waarschijnlijk  

 1  2  3  4  5 

Hoe waarschijnlijk is het dat zij elkaar hebben ontmoet… 

               Zeer onwaarschijnlijk  Zeer waarschijnlijk 

In een café of discotheek? 1 2 3 4 5  

Op een feest?   1 2 3 4 5  

Bij een van de twee thuis? 1 2 3 4 5  

Via internet?   1 2 3 4 5 

Hoe waarschijnlijk is het dat de jongen vanaf het begin hoopt op seks met het meisje? 

Zeer onwaarschijnlijk      Zeer waarschijnlijk  

 1  2  3  4  5 

Hoe waarschijnlijk is het dat het meisje vanaf het begin hoopt op seks met de jongen? 

Zeer onwaarschijnlijk      Zeer waarschijnlijk  

 1  2  3  4  5 

Hoe waarschijnlijk is het dat de seks gepland was? 

Zeer onwaarschijnlijk      Zeer waarschijnlijk  

 1  2  3  4  5 

Hoe waarschijnlijk is het dat de seks plaatsvindt... 

      Zeer onwaarschijnlijk  Zeer waarschijnlijk 

Bij de jongen thuis?    1 2 3 4 5 
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Bij het meisje thuis?    1 2 3 4 5 

In de auto?     1 2 3 4 5 

Ergens buiten?    1 2 3 4 5 

In een café/discotheek? 1 2 3 4 5 

Hadden de jongen en het meisje elkaar voor deze avond al eens eerder ontmoet? 

Helemaal niet        Heel vaak   

 1  2  3  4  5 

Hoe waarschijnlijk is het dat… 

        Zeer onwaarschijnlijk· Zeer waarschijnlijk 

De jongen een meisje heeft gedwongen tot seks 1 2 3 4 5 

Het meisje de jongen heeft gedwongen tot seks 1 2 3 4 5 

Hoe waarschijnlijk is het dat… 

Zeer onwaarschijnlijk Zeer waarschijnlijk 

De persoon die dwingt (soft)drugs had gebruikt  1 2 3 4 5 

De persoon die gedwongen wordt (soft)drugs had gebruikt 1 2 3 4 5 

De persoon die dwingt had gedronken   1 2 3 4 5 

De persoon die gedwongen wordt alcohol had gedronken 1 2 3 4 5 

Hoe dronken of stoned is… 

Zeer onwaarschijnlijk  Zeer waarschijnlijk 

De jongen     1 2 3 4 5 

Het meisje     1 2 3 4 5 

Hoe voelen de jongen en het meisje zich na de seks? 

Zeer slecht   Zeer goed 

De persoon die dwingt   1 2 3 4 5 

De persoon die gedwongen wordt  1 2 3 4 5 
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Wat wil de persoon die tot seks gedwongen wordt verder? 

o Dat niemand weet wat er gebeurd is 

o De ander nooit meer zien 

o Dat alles blijft zoals het was 

o In contact blijven met de ander 

o Dat de ander gestraft wordt 

Wat wil de persoon die tot seks dwingt verder? 

o Dat niemand weet wat er gebeurd is 

o De ander nooit meer zien 

o Dat alles blijft zoals het was 

o In contact blijven met de ander 

Hoe waarschijnlijk is het dat… 

Zeer onwaarschijnlijk Zeer waarschijnlijk 

Eerst ‘ja’ zegt ook al wil hij/zij geen seks   1 2 3 4 5 

Meteen ‘nee’ zegt     1 2 3 4 5 

Naar de politie stapt     1 2 3 4 5 

Vrienden verteld wat er gebeurd is    1 2 3 4 5 

Zijn/haar ouders verteld wat er gebeurd is   1 2 3 4 5 

Niemand verteld wat er gebeurd is    1 2 3 4 5 

Hoe waarschijnlijk is het dat de persoon die gedwongen wordt duidelijk maakt geen seks te 

willen door… 

Zeer onwaarschijnlijk Zeer waarschijnlijk 

Te schreeuwen      1 2 3 4 5 

Fysiek weerstand te bieden    1 2 3 4 5 

Deel 5 Sociale Media 

In dit deel van de vragenlijst stellen we je vragen over jouw gebruik van sociale netwerksites. 

Denk hierbij aan Facebook, Hyves, Google+ en Twitter.  

Kies steeds de optie die het beste bij je antwoord past. 

Hoeveel dagen per week bezoek deze sociale netwerk sites gemiddeld? 

o 1 tot 2 dagen 

o 3 tot 4 dagen 

o Alleen in het weekend 

o Alleen door de weeks 

o Elke dag 
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Hoe vaak bezoek je deze sociale netwerk site per dag? 

 

o Alleen in de ochtend 

o Alleen in de middag 

o Alleen in de avond 

o De hele dag door 

 

Heb je wel eens een seksueel getinte foto van jezelf op deze sociale netwerk site geplaatst? 

Zelden        Voortdurend  

1  2  3  4  5 

Heb je wel eens een seksueel getinte foto van anderen op deze sociale netwerk site gezien? 

Zelden        Voortdurend  

1  2  3  4  5 

Hoe vaak ontvang je reacties op je profiel van bekende mensen? 

Zelden        Voortdurend  

1  2  3  4  5 

Hoe vaak ontvang je reacties op je profiel van onbekende mensen? 

Zelden        Voortdurend  

1  2  3  4  5 

Hoe vaak ontvang je reacties op je profiel van mensen die je alleen via het Internet kent?  
Zelden        Voortdurend  

1  2  3  4  5 

 

De reacties die ik ontvang op mijn profiel zijn… 
Nooit        Altijd 

Seksueel getint  1  2  3  4  5 

Bedreigend  1  2  3  4  5 

Lovend   1  2  3  4  5 

 

Chat je wel eens over seksueel getinte onderwerpen met bekenden via chatrooms (MSN of 

privé chatrooms)? 

Zelden        Voortdurend  

1  2  3  4  5 
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Chat je wel eens over seksueel getinte onderwerpen met onbekenden via chatrooms (MSN of 

privé chatrooms)? 

Zelden        Voortdurend  

1  2  3  4  5 

Mobiele communicatie 

Hoeveel tijd besteed je gemiddeld per dag aan mobiele communicatie (denk aan: sms’en, ping 

en Whatsapp)? 

o Alleen in de ochtend 

o Alleen in de middag 

o Alleen in de avond 

o De hele dag door 

o Niet tot nauwelijks 

 Heb je wel eens een seksueel getinte foto van jezelf via je telefoon met bekenden gedeeld? 

Zelden        Voortdurend  

1  2  3  4  5 

Heb je wel eens een seksueel getinte foto van jezelf via je telefoon met onbekenden gedeeld? 

Zelden        Voortdurend  

1  2  3  4  5 

Ping, sms of Whatsapp je wel eens over seksueel getinte onderwerpen met bekenden? 

Zelden        Voortdurend  

1  2  3  4  5 

 Ping, sms of Whatsapp je wel eens over seksueel getinte onderwerpen met onbekenden? 

Zelden        Voortdurend  

1  2  3  4  5 

 

 

 


