
 

Help! Een hoer in de klas 
Pooiers en loverboys 
 
Leeftijd: 13-15 jaar  

Niveau:  VO onderbouw 

Kijkwijzer:  

 

Samengevat 

Er zijn in Nederland naar schatting 30.000 

mensen werkzaam in de prostitutie. 

Prostituees worden vaak hoeren genoemd. Ze 

ontvangen een veelvoud aan klanten. Maar 

het werk blijft in de taboesfeer hangen. 

Prostituee Josje vertelt aan studenten en 

scholieren over haar dagelijks werk, 

waarvoor ze vrijwillig heeft gekozen. Zij 

hoopt dat openheid rond het beroep van 

prostituee ervoor zorgt dat mensen meer 

respect krijgen voor dit niet alledaags werk. 

In deze video gaat het over de vraag: wat zijn 

pooiers en loverboys? 

 

Vakgebied 

Maatschappijleer/Burgerschap 

 

Kernbegrippen 

Prostitutie, cultuur, werk, klanten,  

seksualiteit, taboe, loverboys 

 

Kerndoelen 

7.4 sociale orde en structuur 

 

Verdieping 

Deze video is onderdeel van de serie ‘Help!‘ , 

gastlessen in de klas’. Andere afleveringen bij 

‘Help, een hoer in de klas’ op Schooltv.nl zijn: 

- Hoe ziet een werkplek van een hoer eruit? 

- Vooroordelen over prostituees 

- Wat zoeken mannen? 

- Enge mannen 

 

Antwoorden 

1 De meisjes zeggen dat ze vrijwillig seks 

hebben, omdat ze bang zijn voor de loverboy 

of pooier. 2 Om hun ‘vriend’ kwijt te raken en 

daardoor helemaal geen bestaansbasis meer 

te hebben. 3 Voorlichting op scholen, 

docenten/ouders informeren over de 

kenmerken van een loverboy. 4 Eigen mening 

 

 

Vragen 

 

1 Als pooiers/loverboys aan het werk zijn, 

kunnen ze vaak hun gang gaan. Er wordt weinig 

aangifte gedaan tegen hen. Waarom wordt er 

weinig aangifte tegen pooiers/loverboys 

gedaan? 

 

 

2 Pooiers en loverboys maken vaak misbruik 

van hun macht en daarom zijn slachtoffers van 

pooiers/loverboys vaak bang. Waar zijn zij 

bang voor?  

 

 

3 Noteer een aantal preventieve maatregelen 

om pooiers/loverboys tegen te gaan. 

 

 

4 Geef je mening. 

Naast loverboys bestaan er ook lovergirls. Zoek 

uit wat er bekend is over lovergirls, wat 

organisaties hier tegen doen en geef aan hoe 

volgens jou de maatschappij tegen lovergirls 

aankijkt. 
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