Onderzoek Flirtweken 2011 - 2012
Tijdens de Flirtweken 2011 hebben onderzoekers Dr. Ad Bergsma, verbonden
aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Drs. Esther Popelier, coach verbonden
aan de The Flirt Company wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd om te toetsen
hoe de leerlingen de Flirtweken hebben ervaren.
Opzet Onderzoek
Het onderzoek is drieledig opgezet, om zo valide en betrouwbare antwoorden te vergaren van de leerlingen.
Hiervoor is er een week voorafgaand aan de eerste workshop een vragenlijst afgenomen (T1), na afloop van de
eerste workshop (T2) en tot slot na afloop van de derde workshop (T3).
Uitkomsten
Hieronder een weergave van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek.
23 % geeft een 10!
Tijdens de Flirtweken 2011 hebben 597 kinderen meegedaan aan de enquête en zij hebben gemiddeld een 7,7
over voor de Flirtweken. Het hoge cijfer komt tot stand, doordat maar liefst 23 procent van de kinderen de
flirtlessen met een tien belonen. Hier staat tegenover dat ongeveer één op de twintig kinderen de lessen met een
onvoldoende beoordelen.
Meisjes vs. jongens
Opvallend is dat meisjes over het algemeen iets enthousiaster zijn over de lessen dan jongens. Zij geven
gemiddeld een half puntje hoger. Er bestaat geen verschil in de waardering van de flirtlessen naar etnische
afkomst. Jongens en meisjes verschillen niet in hun oordeel in wat zij van de flirtlessen geleerd hebben
De manier waarop de cijfers zijn verdeeld staan hieronder weergegeven in een staafdiagram en in een tabel met
de precieze cijfers.
Wat vonden de leerlingen van de Flirtweken?
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Ik heb iets geleerd!
De leerlingen vonden de lessen niet alleen prettig om te volgen, maar hebben in het algemeen ook het gevoel
dat ze er iets van leren. Een volle 83 % van de leerlingen zegt nieuwe dingen geleerd te hebben.
Volgend jaar opnieuw!
Hier komt bij dat 62 % van de leerlingen volgend jaar graag opnieuw De Flirtweken op school zouden willen, al
had één geënquêteerde hierbij in de kantlijn gezet dat het wel een voorwaarde was, dat dit in schooltijd zou
plaats vinden : ))
Sociale gevolgen in de klas!
De lessen lijken ook positieve sociale gevolgen te hebben in de klas. 79 % zegt dat de lessen de sfeer in de klas
hebben verbeterd. De goede sfeer gaat gepaard met reflectie op de eigen rol in de klas. 62 % heeft het gevoel
dat zij beter zicht hebben gekregen op de manier waarop klasgenoten op hen reageren. De lessen moedigen de
leerlingen ook aan contact te maken. 56 % zegt dat de lessen een steun in de rug zijn om op anderen af te
stappen.
Wat hebben De Flirtweken opgeleverd?
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Ik heb nieuwe dingen geleerd
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Volgend jaar wil ik weer De Flirtweken

Ben beter gaan begrijpen hoe klasgenoten op mij reageren
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Ik durf nu sneller op anderen af te stappen
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De Flirtweken zorgen voor een fijne sfeer in de klas

Vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van dit onderzoek? Of wilt u meer weten over De Flirtweken?
Neem dan contact op met Esther Popelier - The Flirt Company via esther@flirtcompany.nl
Of via info@flirtweken.nl
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