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Leeswijzer 

 

In de tabellen op de volgende pagina's zijn de resultaten uit de Jeugdmonitor 12 t/m 18 

jaar 2015 weergegeven. De onderliggende enquête is in het najaar van 2015 uitgezet, de 

vragenlijst is bijgevoegd achter de tabellen. Meer dan 7.300 jongeren in de leeftijd van 

12 t/m 18 jaar uit de GGD-regio Zuidoost-Brabant hebben de vragenlijst ingevuld: een 

gemiddelde respons van 40%. Na deze leeswijzer vindt u de respons per gemeente. Voor 

een goede interpretatie van de resultaten volgen hieronder enkele algemene aandachts-

punten vooraf en een toelichting per tabel. 

 

Algemeen 

 De enquête is uitgezet onder een steekproef van de bevolking. Daarom geven de 

percentages en aantallen enkel een schatting van de werkelijke percentages en 

aantallen in de bevolking. Rondom de gepresenteerde percentages en aantallen zit 

dus altijd een marge. 

 De gepresenteerde cijfers zijn met behulp van zogenaamde weegfactoren gecorri-

geerd voor de werkelijke bevolkingsopbouw voor wat betreft leeftijd en geslacht 

in uw gemeente. 

 Bovenin elke kolom staat het aantal kinderen (n) waarop het cijfer in die kolom is 

gebaseerd, hierbij gaat het om het aantal kinderen dat heeft deelgenomen aan deze 

enquête op niveau van uw gemeente of (sub)regio. 

 Alle percentages zijn afgerond naar gehele getallen. Uitzondering hierop zijn cij-

fers kleiner dan 1 procent, die worden met 1 cijfer achter de komma weergegeven. 

Door afronding kan een totaal boven 100 procent uitkomen. 

 

Tabel 1: Kernindicatoren 

 In tabel 1 worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek beschreven in de 

vorm van kernindicatoren. De resultaten zijn weergegeven als percentages voor de 

gemeente, de subregio en de regio Zuidoost-Brabant. Achterin dit tabellenboek 

vindt u een overzicht van de gebruikte indeling in subregio’s. 

 In de kolom aantal vindt u de aantallen jongeren waar het om gaat in uw gemeente. 

Dit aantal is berekend op basis van het percentage (kolom 3) in combinatie met het 

totaal aantal 12-18 jarigen in uw gemeente. Omdat het hier om een schatting gaat 

zijn de aantallen afgerond op 10-tallen.  

 

 Vetgedrukte cijfers in de kolom gemeente geven een statistisch significant verschil 

aan tussen a) uw gemeente en de subregio en/of b) uw gemeente en de regio Zuid-

oost-Brabant. 



 

 Vetgedrukte cijfers in de kolom subregio geven een statistisch significant verschil 

aan tussen de subregio en uw gemeente.  

 Vetgedrukte cijfers in de kolom regio geven een statistisch significant verschil aan 

tussen de regio Zuidoost-Brabant en uw gemeente.  

 

Tabel 2: Trends 2007-2011-2015 

 In tabel 2 zijn de kernindicatoren van de jeugdmonitor 2015 voor uw gemeente en 

de regio Zuidoost-Brabant waar mogelijk vergeleken met de resultaten uit 2011 

en 2007.  

 Het aantal indicatoren in tabel 2 is beperkter dan in tabel 1, omdat niet alle 

indicatoren van 2015 (op precies dezelfde wijze) zijn gemeten in 2011 en 2007. Ver-

gelijking is dan niet goed mogelijk. Ook kan het voorkomen dat het percentage voor 

2011 of 2007 dat in deze tabel staat, voor sommige indicatoren iets afwijkt van een 

eerder gepresenteerd percentage. Dit komt omdat de indicator in 2015 dan iets 

anders is berekend (bijv. vanwege een veranderde landelijke richtlijn of voortschrij-

dend inzicht). Voor een juiste vergelijking van de cijfers is de nieuwe berekening nu 

toegepast op de indicator voor 2011/2007. 

 

 Vetgedrukte cijfers in de kolom 2007 geven een statistisch significant verschil aan 

tussen 2007 en 2015.  

 Vetgedrukte cijfers in de kolom 2011 geven een statistisch significant verschil aan 

tussen 2011 en 2015. 

 Vetgedrukte cijfers in de kolom 2015 geven een statistisch significant verschil aan 

tussen a) 2007 en 2015 en/of b) 2011 en 2015.   

 

Tabel 3: Antwoordpercentages op alle vragen 

 In tabel 3 zijn voor alle vragen uit de jeugdmonitor 2015 de antwoordpercentages 

weergegeven voor uw gemeente en de regio Zuidoost-Brabant. 

 

Meer informatie? 

De cijfers van de Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2015 kunt u ook terugvinden in de 

Gezondheidsatlas (www.ggdgezondheidsatlas.nl). Op deze website kunt u naar wens cij-

fers van uw gemeente opzoeken en geografisch of in tabelvorm weergeven en/of verge-

lijken met een willekeurige andere gemeente uit Zuidoost-Brabant. Als u daar hulp bij 

nodig heeft, kunt u de Handleiding GGD Gezondheidsatlas raadplegen (deze staat als 

eerste links in de themaboom van de GGD Gezondheidsatlas vermeld) of gebruik maken 

van de online help functie (via het vraagteken rechts bovenin). 

http://www.ggdgezondheidsatlas.nl/


 

Respons 

 

 Totaal 12-18 

jarigen* 

Aangeschreven Respons 

 Aantal Aantal Aantal % 

Asten 1477 612 252 41 

Bergeijk 1706 626 287 46 

Best 2802 675 251 37 

Bladel 1771 634 260 41 

Cranendonck 1663 630 249 40 

Deurne 2906 679 301 44 

Eersel 1594 623 260 42 

Eindhoven 15618 2351 810 34 

Geldrop-Mierlo 3334 2090 846 40 

Gemert-Bakel 2495 669 299 45 

Heeze-Leende 1356 604 259 43 

Helmond 7981 2579 951 37 

Laarbeek 1950 644 264 41 

Nuenen 2025 656 277 42 

Oirschot 1722 632 260 41 

Reusel-De Mierden 981 559 251 45 

Someren 1726 634 248 39 

Son en Breugel 1467 613 240 39 

Valkenswaard 2441 669 276 41 

Veldhoven 3694 702 286 41 

Waalre 1515 617 260 42 

* Bron: CBS, leeftijd op 1 januari 2015



 

 

 



JEUGDMONITOR 12-18 JAAR 2015

Subregio 

Dommel-

vallei plus

Regio 

Zuidoost-

Brabant

Aantal 

± % % %

A. Achtergrond kenmerken

Geslacht

Jongen 1.710 51 51 51

Meisje 1.620 49 49 49

Leeftijd

12-15 jaar 1.950 59 57 57

16-18 jaar 1.380 41 43 43

Etniciteit

Autochtoon 2.830 85 88 83

Westers allochtoon 220 7 6 7

Niet-westers allochtoon 280 8 6 10

Gezinssituatie

Vader en moeder 2.590 78 78 78

Vader/moeder en partner 160 5 5 5

Co-ouders 190 6 7 6

Eenoudergezin 360 11 9 9

Woont bij anderen of zelfstandig 30 1 1 2

Opleiding ouders

Ouders laag opgeleid (geen/basisonderwijs) 60 2 1 2

Ouders ten hoogste MBO-kort 530 16 11 16

Werksituatie ouders

Geen werkende ouder / verzorger 80 3 2 3

Eén of beide ouders werkloos, arbeidsongeschikt en/of 

langdurig ziek 400 12 11 12

B. School

Soort onderwijs

Niet meer op school/geen onderwijs 60 2 1 1

Basisonderwijs 100 3 2 3

Brugklas VMBO/HAVO 100 3 4 5

VMBO/Praktijkonderwijs 840 25 20 23

MBO 430 13 12 15

HAVO/VWO/HBO/Universiteit 1.750 53 58 52

Ander soort onderwijs 40 1 2 1

Ziekteverzuim (alleen schoolgaande jeugd)

Heeft afgelopen 4 weken wegens ziekte verzuimd van school 940 28 26 26

Spijbelen (alleen schoolgaande jeugd)

Heeft afgelopen 4 weken gespijbeld van school 150 4 6 5

n=846 n=1623 n= 7387

Gemeente 

Geldrop-Mierlo

Tabel 1. Kernindicatoren gemeente Geldrop-Mierlo en (sub)regio
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Subregio 

Dommel-

vallei plus

Regio 

Zuidoost-

Brabant

Aantal 

± % % %

n=846 n=1623 n= 7387

Gemeente 

Geldrop-Mierlo

Schoolbeleving (alleen schoolgaande jeugd)

Vindt school niet leuk / vreselijk 100 3 3 3

Pesten (alleen schoolgaande jeugd)

Is afgelopen 3 maanden op school gepest 220 7 6 6

Heeft afgelopen 3 maanden anderen gepest 70 2 3 3

Is afgelopen 3 maanden minstens 2 keer per maand op 80 2 3 3

Heeft afgelopen 3 maanden minstens 2 keer per maand 

anderen op school gepest 4 0,1 0,3 0,5

C. Gezondheid en welzijn

Ervaren gezondheid

Vindt eigen gezondheid matig / slecht 390 12 13 14

Gewicht

Overgewicht (incl. ernstig overgewicht) 320 10 10 11

- Ernstig overgewicht (obesitas) 50 2 1 2

Gehoor(schade)

Heeft wel eens last van het gehoor (piep in de oren, doof 

gevoel, minder goed kunnen horen) 1.150 34 33 32

Heeft (vaak tot) altijd last van het gehoor (piep in de oren, 

doof gevoel, minder goed kunnen horen) 130 4 4 3

Heeft wel eens last van het gehoor:

- na het luisteren van muziek via oordopjes of koptelefoon 370 11 10 9

- tijdens of na het uitgaan (een plek met harde muziek) 830 25 24 23

Neemt preventieve maatregelen tegen gehoorschade:

- tijdens het luisteren van muziek 2.130 64 66 63

- tijdens het uitgaan 850 26 28 27

Negeert volume waarschuwing op telefoon of MP3 800 24 25 27

Gebruikt gehoorbescherming (oordopjes) tijdens het uitgaan

290 9 9 9

Doet niets om het risico op gehoorschade te verminderen 980 29 27 30

Gevoelens afgelopen 3 maanden

(Heel) blij 2.490 75 75 74

Beetje tot erg somber 100 3 3 3

Ervaren geestelijke gezondheid

Voelt zich psychisch ongezond 370 11 10 12
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Subregio 

Dommel-

vallei plus

Regio 

Zuidoost-

Brabant

Aantal 

± % % %

n=846 n=1623 n= 7387

Gemeente 

Geldrop-Mierlo

Psychosociale problematiek

Heeft een indicatie voor psychosociale problematiek 90 3 3 2

Heeft een indicatie voor:

- emotionele problemen 170 5 4 4

- gedragsproblemen 60 2 2 2

- hyperactiviteit 480 14 13 14

- problemen met leeftijdsgenoten 50 1 1 2

- problemen met pro-sociaalgedrag 50 1 2 2

Eenzaamheid

Is eenzaam 770 23 22 24

- Is (zeer) ernstig eenzaam 80 2 2 2

Is emotioneel eenzaam (zoals het ervaren van een leegte en 

het missen van een goed vriend(in)) 600 18 16 17

Is sociaal eenzaam (zoals bij niemand terecht kunnen en niet 

veel mensen volledig kunnen vertrouwen)                                                                                              840 25 23 25

Mantelzorg

Geeft mantelzorg 200 6 6 9

Vindt mantelzorg geven zwaar 0 0 0,2 0,2

D. Leefstijl

Voeding

Niet dagelijks groente 1.810 54 51 56

Niet dagelijks fruit 2.540 76 74 73

Minder dan 5x per week ontbijten 370 11 10 12

Energiedrankjes

Drinkt regelmatig (tenminste wekelijks) energiedrankjes 290 9 9 10

Drinkt dagelijks 1 of meer blikjes energiedrank 50 1 0,8 1

Drinkt regelmatig (tenminste wekelijks) energiedrank in 

combinatie met alcohol 80 2 2 3

Roken

Niet-rokers 3.170 95 94 93

Dagelijkse rokers 60 2 2 3

Waterpijp

Heeft wel eens waterpijp gerookt 690 21 24 22

Rookt (nu) waterpijp 140 4 6 6

E-sigaret en Shisha-pen

Heeft wel eens e-sigaret of shisha-pen gerookt 630 19 20 18

Rookt tenminste wekelijks een e-sigaret 4 0,1 0,1 0,2

Rookt tenminste wekelijks een shisha-pen 4 0,1 0,1 0,1
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Subregio 

Dommel-

vallei plus

Regio 

Zuidoost-

Brabant

Aantal 

± % % %

n=846 n=1623 n= 7387

Gemeente 

Geldrop-Mierlo

Alcoholconsumptie

Heeft ooit alcohol gedronken 1.300 39 42 44

Heeft alcohol gedronken in afgelopen 4 weken 1.000 30 33 36

Drinkt 20 glazen alcohol of meer per week 60 2 2 3

Heeft in de afgelopen 4 weken bij ten minste één gelegenheid 

5 glazen of meer gedronken 700 21 24 25

Is in de afgelopen 4 weken dronken of aangeschoten geweest

510 15 19 18

Leeftijd eerste glas alcohol:

- jonger dan 12 jaar 30 0,8 0,8 0,8

- 12-13 jaar 160 5 5 6

- 14-15 jaar 710 21 23 25

- 16 of 17 jaar 370 11 12 12

- 18 jaar en ouder 20 0,7 0,6 0,4

Mening ouders over alcoholgebruik: 

- ze vinden het goed 810 24 25 26

- ze vinden dat ik minder moet drinken 50 2 2 2

- ze raden het af 260 8 9 9

- ze verbieden het 20 0,7 0,7 0,9

- ze weten het niet 40 1 2 2

- ze zeggen er niets van 80 2 3 4

Druggebruik

Wel eens drugs gebruikt 240 7 10 8

Druggebruik in afgelopen 4 weken:

- wiet of hasj 60 2 2 3

- hallucinogene paddestoeltjes 0 0 0 0,1

- GHB 0 0 0 0

- XTC / MDMA 10 0,4 0,4 0,4

- cocaïne 0 0 0,1 0,1

- heroïne 0 0 0 0

- amfetaminen 10 0,3 0,2 0,2

- LSD 0 0 0 0,1

- harddrugs (incl. LSD incl. GHB) 20 0,7 0,6 0,5

Sporten

Sport wekelijks 2.970 89 91 91

Sport wekelijks bij een club, vereniging of sportschool 2.580 77 79 77

Sport wekelijks zonder club, vereniging of sportschool 2.320 70 72 72

Sport (bijna) nooit 260 8 6 7

Beweging

Sport of beweegt (minimaal één uur per dag) minder dan 7 

dagen per week 2.600 78 75 77

Denkt genoeg te bewegen 2.530 76 79 75

Weerbaarheid

Heeft lage weerbaarheid 160 5 4 4
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Subregio 

Dommel-

vallei plus

Regio 

Zuidoost-

Brabant

Aantal 

± % % %

n=846 n=1623 n= 7387

Gemeente 

Geldrop-Mierlo

E. Vrijetijdsbesteding en internet

Wekelijks

Doet vrijwilligerswerk* 350 11 13 13

Gokt of speelt om geld* 70 2 2 2

Vrijetijdsinvulling

Lid van een club 2.630 79 81 81

Lid van sportclub / sportschool 2.390 72 74 71

Social media

Dagelijks actief op social media 2.840 85 84 84

Dagelijks 3 uur of langer actief op social media 770 23 20 22

Gamen

Dagelijks gamen 830 25 22 21

Dagelijks 2 uur of langer gamen 350 11 9 9

Internet

Is in het afgelopen jaar digitaal gepest 100 3 2 3

Heeft in het afgelopen jaar anderen digitaal gepest 20 0,6 0,5 0,9

Is compulsief (dwangmatig) internetgebruiker 170 5 4 4

*Wegens een fout in de afname van deze vragen in de schriftelijke vragenlijst 

zijn deze indicatoren enkel berekend o.b.v. de antwoorden van de internet 

respondenten. Deze indicatoren zijn dus berekend over een kleinere groep 

(n=406)

F. Omgaan met geld

Komt vaak geld tekort 230 7 7 7

Leent vaak geld van anderen 40 1 1 1

Heeft een schuld die niet binnen een maand kan worden 

afgelost 70 2 2 2

G. Relatie met ouders

Minder goede relatie met ouders 430 13 12 13

Goede relatie met ouders 1.640 49 48 48

H. Seksualiteit en veilig vrijen

Seksualiteit en veilig vrijen

Heeft wel eens geslachtsgemeenschap gehad 530 16 18 18

Leeftijd bij eerste geslachtsgemeenschap:

- jonger dan 12 jaar 0 0 0 0,1

- 12-13 jaar 20 0,7 0,4 0,6

- 14-15 jaar 260 8 7 6

- 16-17 jaar 230 7 9 9
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Subregio 

Dommel-

vallei plus

Regio 

Zuidoost-

Brabant

Aantal 

± % % %

n=846 n=1623 n= 7387

Gemeente 

Geldrop-Mierlo

Heeft wel eens onveilig gevreeën 340 10 11 10

Seksuele ervaring tegen de zin in 180 6 4 4

Homoseksualiteit / seksuele diversiteit

Wanneer een klasgenoot homoseksueel is:

- zou ik daarmee rustig vriendschap sluiten 1.850 55 57 54

- zou ik laten merken dat hij/zij van mij af moet blijven 1.160 35 30 32

- zou ik daar in de pauze liever niet naast gaan zitten 700 21 18 20

Denkt dat een schoolgenoot niet open kan zijn over zijn/haar 

homoseksualiteit op school 2.490 75 74 76

I. Problemen & hulp

Problemen

Zonder problemen 740 22 21 21

Heeft alleen regelmatig problemen 1.970 59 62 62

Heeft één of meer problemen die dag en nacht spelen 610 18 17 17

Top drie problemen (regelmatig of dag en nacht):

- schoolprestaties/cijfers  1.580 47 47 47

- keuzes die ik moet maken 1.640 49 48 49

- mijn uiterlijk 1.100 33 33 32

Echtscheiding

Heeft ooit echtscheiding van ouders meegemaakt 700 21 21 19

Echtscheiding ouders speelt/speelde:

- momenteel 40 1 1 1

- korter dan 1 jaar geleden 20 0,6 0,4 0,9

- tussen 1 en 3 jaar geleden 120 3 3 3

- langer dan 3 jaar geleden 520 16 16 15

Heeft (redelijk veel) last van echtscheiding ouders 90 3 3 3

Suïcide

Heeft in de afgelopen 12 maanden suïcide overwogen 290 9 8 8

Heeft in de afgelopen 12 maanden een suïcidepoging 

ondernomen 40 1 0,8 0,9

Professionele hulp

Momenteel behoefte aan professionele hulp 70 2 2 2

Bij behoefte aan professionele hulp, zou jongere:

- niet weten wat te doen 810 24 23 28

- dit zelf regelen 330 10 12 11

- dit aan de ouder(s) / verzorger(s) vragen 2.180 65 67 63

- naar een professional / formele instantie gaan (gemeente, 

school, huisarts, GGD) 580 17 18 17
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Subregio 

Dommel-

vallei plus

Regio 

Zuidoost-

Brabant

Aantal 

± % % %

n=846 n=1623 n= 7387

Gemeente 

Geldrop-Mierlo

J. Veiligheid

Gevoelens van onveiligheid

Wel eens een onveilig gevoel 610 18 19 18

Voelt zich wel eens overdag onveilig 160 5 3 4

Voelt zich wel eens 's avond/'s nachts onveilig 560 17 18 17

Onveilig gevoel op straat in eigen woonbuurt 270 8 7 7

Onveilig gevoel thuis 60 2 2 2

Onveilig gevoel op school 70 2 2 2

Onveilig gevoel tijdens het uitgaan 300 9 9 8

Onveilig gevoel bij sportaccommodaties 20 0,5 0,5 0,9
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JEUGDMONITOR 12-18 JAAR 2015

2007 2011 2015 2007 2011 2015 

n=366 n=943 n=846 n=10.108 n=12.143 n=7.387

% % % % % %

A. Achtergrond kenmerken

Geslacht

Jongen 51 52 51 51 51 51

Meisje 49 48 49 49 49 49

Leeftijd

12-15 jaar 58 59 59 57 59 57

16-18 jaar 42 41 41 43 41 43

Etniciteit

Autochtoon 90 85 85 88 85 83

Westers allochtoon 5 6 7 5 6 7

Niet-westers allochtoon 5 8 8 8 10 10

Gezinssituatie

Vader en moeder - 80 78 - 80 78

Vader/moeder en partner - 6 5 - 5 5

Co-ouders - 3 6 - 4 6

Eenoudergezin - 9 11 - 10 9

Woont bij anderen of zelfstandig - 1 1 - 1 2

Opleiding ouders

Ouders laag opgeleid (geen/basisonderwijs) 5 2 2 5 2 2

Ouders ten hoogste MBO-kort 12 22 16 20 19 16

Werksituatie ouders

Geen werkende ouder / verzorger 1 1 3 2 2 3

Eén of beide ouders werkloos, arbeidsongeschikt en/of 

langdurig ziek 8 9 12 8 9 12

B. School

Soort onderwijs

Niet meer op school/geen onderwijs 3 2 2 3 2 1

Basisonderwijs - 3 3 - 3 3

Brugklas VMBO/HAVO - 5 3 - 6 5

VMBO/Praktijkonderwijs - 23 25 - 23 23

MBO - 12 13 - 13 15

HAVO/VWO/HBO/Universiteit - 54 53 - 51 52

Ander soort onderwijs - 0,9 1 - 1 1

Ziekteverzuim (alleen schoolgaande jeugd)

Heeft afgelopen 4 weken wegens ziekte verzuimd van school 31 35 28 31 30 26

Spijbelen (alleen schoolgaande jeugd)

Heeft afgelopen 4 weken gespijbeld van school 11 7 4 10 7 5

Geldrop-Mierlo

Tabel 2. Trends 2007-2011-2015 - Gemeente Geldrop-Mierlo en regio Zuidoost-Brabant

 Zuidoost-Brabant 
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2007 2011 2015 2007 2011 2015 

n=366 n=943 n=846 n=10.108 n=12.143 n=7.387

% % % % % %

Geldrop-Mierlo  Zuidoost-Brabant 

Schoolbeleving (alleen schoolgaande jeugd)

Vindt school niet leuk / vreselijk 4 4 3 4 4 3

Pesten (alleen schoolgaande jeugd)

Is afgelopen 3 maanden op school gepest 11 9 7 11 10 6

Heeft afgelopen 3 maanden anderen gepest 11 8 2 13 9 3

Is afgelopen 3 maanden minstens 2 keer per maand op 

school gepest 5 3 2 5 4 3

Heeft afgelopen 3 maanden minstens 2 keer per maand 

anderen op school gepest 3 1 0,1 3 2 0,5

C. Gezondheid en welzijn

Ervaren gezondheid

Vindt eigen gezondheid matig / slecht 14 14 12 14 14 14

Gewicht

Overgewicht (incl. ernstig overgewicht) 7 10 10 10 11 11

- Ernstig overgewicht (obesitas) 0,7 1 2 1 1 2

Gevoelens afgelopen 3 maanden

(Heel) blij 64 65 75 66 67 74

Beetje tot erg somber 5 4 3 4 3 3

Ervaren geestelijke gezondheid

Voelt zich psychisch ongezond 17 13 11 14 13 12

Psychosociale problematiek

Heeft een indicatie voor psychosociale problematiek - 3 3 - 2 2

Heeft een indicatie voor:

- emotionele problemen - 5 5 - 4 4

- gedragsproblemen - 3 2 - 3 2

- hyperactiviteit - 16 14 - 14 14

- problemen met leeftijdsgenoten - 1 1 - 1 2

- problemen met pro-sociaalgedrag - 2 1 - 2 2

Mantelzorg

Geeft mantelzorg 9 10 6 9 10 9

Vindt mantelzorg geven zwaar 0 0,2 0 0,1 0,3 0,2
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2007 2011 2015 2007 2011 2015 

n=366 n=943 n=846 n=10.108 n=12.143 n=7.387

% % % % % %

Geldrop-Mierlo  Zuidoost-Brabant 

D. Leefstijl

Voeding

Niet dagelijks groente 58 82 54 61 79 56

Niet dagelijks fruit 74 78 76 73 76 73

Minder dan 5x per week ontbijten 16 12 11 15 13 12

Roken

Niet-rokers 86 90 95 88 90 93

Dagelijkse rokers 8 5 2 7 5 3

Waterpijp

Heeft wel eens waterpijp gerookt - 22 21 - 24 22

Rookt (nu) waterpijp - 6 4 - 5 6

Alcoholconsumptie (totale groep) 

Heeft ooit alcohol gedronken 59 50 39 61 49 44

Heeft alcohol gedronken in afgelopen 4 weken 48 40 30 49 41 36

Drinkt 20 glazen alcohol of meer per week 5 3 2 6 5 3

Heeft in de afgelopen 4 weken bij ten minste één 

gelegenheid 5 glazen of meer gedronken 31 27 21 34 30 25

Is in de afgelopen 4 weken dronken of aangeschoten 

geweest 19 19 15 21 19 18

Alcoholconsumptie recente gebruikers (subgroep)

Heeft in de afgelopen 4 weken alcohol gebruikt en:

- drinkt 20 glazen alcohol of meer per week 11 8 7 13 12 8

- heeft bij ten minste één gelegenheid 5 glazen of meer 

gedronken  64 67 69 69 72 69

- is dronken of aangeschoten geweest 39 49 52 44 47 52

Leeftijd eerste glas alcohol (subgroep recente gebruikers):

- jonger dan 12 jaar 9 2 1 7 3 1

- 12-13 jaar 27 16 11 30 17 13

- 14-15 jaar 53 55 58 52 60 59

- 16-17 jaar 11 27 27 11 20 26

- 18 jaar en ouder 0 0 2 0,2 0,3 0,8

Mening ouders over alcoholgebruik (subgroep recente 

gebruikers): 
- ze vinden het goed 65 61 65 61 62 63

- ze vinden dat ik minder moet drinken 5 7 6 8 8 6

- ze raden het af 12 14 18 15 14 20

- ze verbieden het 0 2 1 1 1 1

- ze weten het niet 2 3 3 2 3 3

- ze zeggen er niets van 16 14 7 13 11 7
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2007 2011 2015 2007 2011 2015 

n=366 n=943 n=846 n=10.108 n=12.143 n=7.387

% % % % % %

Geldrop-Mierlo  Zuidoost-Brabant 

Alcoholconsumptie 16-18 jarigen (subgroep)

Is 16, 17 of 18 jaar en:

- drinkt 20 glazen alcohol of meer per week 11 7 5 13 12 6

- heeft in de afgelopen 4 weken bij ten minste één 

gelegenheid 5 glazen of meer gedronken  63 59 45 63 61 50

- is in de afgelopen 4 weken dronken of aangeschoten 

geweest 39 43 34 41 41 38

Leeftijd eerste glas alcohol (subgroep 16-18 jarigen):

- jonger dan 12 jaar 4 1 0 4 2 0,7

- 12-13 jaar 18 10 5 20 9 7

- 14-15 jaar 55 50 39 51 52 43

- 16-17 jaar 15 31 27 14 24 27

- 18 jaar en ouder 0 0 2 0,3 0,3 0,9

Mening ouders over alcoholgebruik (subgroep 16-18 

jarigen): 

- ze vinden het goed 61 62 51 60 59 52

- ze vinden dat ik minder moet drinken 5 6 4 8 7 4

- ze raden het af 11 9 11 9 9 14

- ze verbieden het 0 0,5 1 0,3 0,5 1

- ze weten het niet 0,7 0 1 0,5 0,8 2

- ze zeggen er niets van 15 14 4 11 10 6

Druggebruik

Wel eens drugs gebruikt - 9 7 - 9 8

Druggebruik in afgelopen 4 weken:

- wiet of hasj 5 2 2 4 3 3

- hallucinogene paddestoeltjes 0 0,1 0 0,3 0,1 0,1

- GHB - 0,1 0 - 0,1 0

- XTC / MDMA 1 0,1 0,4 0,5 0,3 0,4

- cocaïne 0 0,1 0 0,4 0,1 0,1

- heroïne 0 0,1 0 0,1 0 0

- amfetaminen 0 0,1 0,3 0,3 0,1 0,2

- LSD - 0 0 - 0 0,1

- harddrugs (incl. LSD incl. GHB) - 0,1 0,7 - 0,4 0,5

Beweging

Sport of beweegt (minimaal één uur per dag) minder dan 7 

dagen per week 72 72 78 76 75 77

Denkt genoeg te bewegen 74 77 76 70 75 75

Weerbaarheid

Heeft lage weerbaarheid - 3 5 - 4 4
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2007 2011 2015 2007 2011 2015 

n=366 n=943 n=846 n=10.108 n=12.143 n=7.387

% % % % % %

Geldrop-Mierlo  Zuidoost-Brabant 

E. Vrijetijdsbesteding en internet

Wekelijks

Doet vrijwilligerswerk* - 7 11 9 12 13

Gokt of speelt om geld* - 2 2 8 2 2

Vrijetijdsinvulling

Lid van een club 81 79 79 81 81 81

Lid van sportclub / sportschool 71 70 72 70 70 71

Internet

Is in het afgelopen jaar digitaal gepest 6 4 3 4 4 3

Heeft in het afgelopen jaar anderen digitaal gepest 2 1 0,6 3 2 0,9

Is compulsief (dwangmatig) internetgebruiker - 3 5 - 4 4

*Wegens een fout in de afname van deze vragen in de schriftelijke vragenlijst 

van 2015 zijn deze indicatoren enkel berekend o.b.v. de antwoorden van de 

internet respondenten (n=406). Voor een juiste interpretatie van de trend 

zijn deze indicatoren voor 2007 en 2011 ook opnieuw berekend voor enkel de 

internet respondenten. De cijfers wijken daarom af van de destijds 

gepresenteerde cijfers. In 2007 was de groep internet respondenten per 

gemeente klein, deze cijfers zijn daarom niet meegenomen op 

gemeenteniveau.

F. Omgaan met geld

Komt vaak geld tekort - 10 7 - 9 7

Leent vaak geld van anderen - 2 1 - 2 1

Heeft een schuld die niet binnen een maand kan worden 

afgelost - 2 2 - 2 2

G. Relatie met ouders

Minder goede relatie met ouders 17 14 13 18 17 13

Goede relatie met ouders 38 43 49 38 43 48

H. Seksualiteit en veilig vrijen

Seksualiteit en veilig vrijen

Heeft wel eens geslachtsgemeenschap gehad 24 21 16 23 20 18

Leeftijd bij eerste geslachtsgemeenschap:

- jonger dan 12 jaar 0,3 0,1 0 0,1 0,1 0,1

- 12-13 jaar 1 0,8 0,7 1 0,8 0,6

- 14-15 jaar 9 10 8 9 8 6

- 16-17 jaar 11 9 7 11 10 9

Heeft wel eens onveilig gevreeën 12 12 10 12 12 10

Seksuele ervaring tegen de zin in 8 5 6 7 5 4
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n=366 n=943 n=846 n=10.108 n=12.143 n=7.387

% % % % % %

Geldrop-Mierlo  Zuidoost-Brabant 

I. Problemen & hulp

Problemen

Zonder problemen - 17 22 - 19 21

Heeft alleen regelmatig problemen - 64 59 - 62 62

Heeft één of meer problemen die dag en nacht spelen - 19 18 - 18 17

Top drie problemen (regelmatig of dacht en nacht):

- schoolprestaties/cijfers  39 51 47 37 49 47

- keuzes die ik moet maken - 49 49 19 48 49

- mijn uiterlijk 31 35 33 30 33 32

Suïcide

Heeft in de afgelopen 12 maanden suïcide overwogen 11 - 9 9 - 8

Heeft in de afgelopen 12 maanden een suïcidepoging 

ondernomen 1 - 1 0,8 - 0,9

Professionele hulp

Momenteel behoefte aan professionele hulp 2 3 2 2 2 2

J. Veiligheid

Gevoelens van onveiligheid

Wel eens een onveilig gevoel 32 26 18 29 24 18

Voelt zich wel eens overdag onveilig 9 5 5 7 5 4

Voelt zich wel eens 's avond/'s nachts onveilig 31 25 17 28 23 17

Onveilig gevoel op straat in eigen woonbuurt 11 11 8 13 9 7

Onveilig gevoel thuis 3 3 2 3 2 2

Onveilig gevoel op school 6 2 2 6 2 2

Onveilig gevoel tijdens het uitgaan 14 12 9 13 10 8

Onveilig gevoel bij sportaccommodaties 3 0,8 0,5 1 0,9 0,9
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Tabel 3. Antwoordpercentages op alle vragen

Gemeente 

Geldrop-

Mierlo

Regio 

Zuidoost-

Brabant
n = 846 n = 7.387

% %

A. Algemene vragen

A1. Ben je een jongen of een meisje?

jongen 51 51

meisje 49 49

A2. Hoe oud ben je?

12 jaar 12 14

13 jaar 14 15

14 jaar 16 15

15 jaar 16 14

16 jaar 14 16

17 jaar 14 14

18 jaar 13 13

A6. Bij wie woon je de meeste dagen van de week?

Ik woon:

bij mijn vader en moeder (samen) 78 78

ongeveer de helft van de tijd bij mijn moeder en de helft van de tijd bij 

mijn vader (co-ouders)
6 6

bij mijn moeder en haar vriend(in) 4 5

bij mijn vader en zijn vriend(in) 1 0,7

alleen bij mijn moeder 9 8

alleen bij mijn vader 2 1

bij anderen (bijvoorbeeld pleegouders, andere familie, internaat) 0,1 0,9

zelfstandig 0,9 1

A7a. In welk land ben je geboren?

Nederland 95 96

Suriname 0 0

Nederlandse Antillen 0,4 0,1

Aruba 0 0

Turkije 0 0

Marokko 0 0,1

ander land 4 4

A7b. In welk land is je moeder geboren?

Nederland 90 88

Suriname 0,4 0,4

Nederlandse Antillen 0 0,3

Aruba 0 0

Turkije 0,7 1

Marokko 0,7 2

ander land 9 8
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Gemeente 

Geldrop-

Mierlo

Regio 

Zuidoost-

Brabant
n = 846 n = 7.387

A7c. In welk land is je vader geboren?

Nederland 89 88

Suriname 0,9 0,8

Nederlandse Antillen 0,2 0,2

Aruba 0 0,1

Turkije 0,5 2

Marokko 0,4 2

ander land 9 7

A8a. Wat is de hoogst voltooide opleiding van je moeder/ 

verzorgster? (een opleiding afgerond met diploma of voldoende 

getuigschrift)

niet van toepassing, er is geen moeder in het huis waar ik de meeste dagen 

van de week woon
0,2 1

geen opleiding (lagere school niet afgemaakt) 2 2

basisonderwijs (lagere school, speciaal basisonderwijs) 1 1

lager of voorbereidend beroepsonderwijs (LTS, LEAO, LHNO, VMBO) 7 8

middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals MAVO, (M)ULO, MBO-

kort, VMBO theoretische leerweg)
15 13

middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs (zoals MBO-

lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS)
25 27

hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (zoals 

HAVO, VWO, atheneum, gymnasium, HBS, MMS)
13 12

hoger beroepsonderwijs (zoals HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats 

wetenschappelijk onderwijs)
28 25

wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 9 10

andere opleiding moeder 0,8 2

A8b. Wat is de hoogst voltooide opleiding van je vader/ verzorger? 

(een opleiding afgerond met diploma of voldoende getuigschrift)

niet van toepassing, er is geen vader in het huis waar ik de meeste dagen 

van de week woon
2 2

geen opleiding (lagere school niet afgemaakt) 1 1

basisonderwijs (lagere school, speciaal basisonderwijs) 2 1

lager of voorbereidend beroepsonderwijs (LTS, LEAO, LHNO, VMBO) 8 11

middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (zoals MAVO, (M)ULO, MBO-

kort, VMBO theoretische leerweg)
11 10

middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend onderwijs (zoals MBO-

lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS)
25 24

hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (zoals 

HAVO, VWO, atheneum, gymnasium, HBS, MMS)
8 8

hoger beroepsonderwijs (zoals HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats 

wetenschappelijk onderwijs)
25 25

wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 16 16

andere opleiding vader 0,9 2
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Gemeente 

Geldrop-

Mierlo

Regio 

Zuidoost-

Brabant
n = 846 n = 7.387

A9a. Heeft je moeder/verzorgster op dit moment betaald werk? 

ja, voltijds (fulltime) 16 20

ja, deeltijd (parttime) 62 58

nee, is huisvrouw 14 13

nee, is werkloos 5 4

nee, is arbeidsongeschikt of langdurig ziek 3 3

nee, is gepensioneerd of met de VUT 0 0,1

dat weet ik niet 0,6 1

A9b. Heeft je vader/verzorger op dit moment betaald werk? 

ja, voltijds (fulltime) 84 84

ja, deeltijd (parttime) 6 6

nee, is huisman 0,6 0,7

nee, is werkloos 3 3

nee, is arbeidsongeschikt of langdurig ziek 3 3

nee, is gepensioneerd of met de VUT 0,8 0,7

dat weet ik niet 3 2

A10. Welk gezichtje geeft het beste aan hoe jij je in de afgelopen 3 

maanden voelde?

zeer vrolijk 27 29

vrolijk 48 45

beetje vrolijk 17 18

neutraal 5 5

beetje somber 1 1

somber 1 0,8

zeer somber 0,3 0,4

B. School

B1. Zit je op school, volg je een opleiding of studie?

ja 98 99

nee 2 1

B2. Welk soort onderwijs volg je?

basisonderwijs 3 3

brugklas Praktijkonderwijs 0,8 0,7

brugklas VMBO-tl (MAVO)/HAVO 3 5

brugklas HAVO/VWO/gymnasium 5 7

praktijkonderwijs 0,6 1

VMBO theoretische leerweg (MAVO) 16 11

VMBO overig (gemengde leerweg, kaderberoepsgerichte leerweg of 

basisberoepsgerichte leerweg)
8 10

MBO (ROC, AOC) 13 15

HAVO 20 18

VWO (atheneum, gymnasium, lyceum) 21 21

HBO 5 5

universiteit 2 2

Regionale Expertise Centra (REC) 0,1 0,1

ander soort onderwijs 1 1

onbekend/weet niet 0,2 0,2
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Gemeente 

Geldrop-

Mierlo

Regio 

Zuidoost-

Brabant
n = 846 n = 7.387

De vragen B3 t/m B7 gelden alleen voor schoolgaande jongeren.

B3. Hoeveel dagen ben je de laatste 4 weken dat er school was 

thuis gebleven, omdat je ziek was? (Vakantieweken niet meetellen bij 

die 4 weken)

geen 72 74

1-2 dagen 20 19

3-5 dagen 6 5

meer dan 5 dagen 2 2

B4. Hoeveel lesuren heb je de laatste 4 weken dat er school was 

gespijbeld? (Vakantieweken niet meetellen bij die 4 weken)

geen 96 95

1 uur 2 1

2 uur 1 1

3 tot 4 uur 0,3 1

5 tot 10 uur 1 0,8

11 of meer uur 0 0,5

B5. Hoe vind je het op school?

hartstikke leuk 15 16

leuk 57 55

gaat wel 25 26

niet leuk 2 2

vreselijk 1 0,8

B6. Hoe vaak ben je de afgelopen 3 maanden op school gepest?

nooit 93 94

minder dan 2 keer per maand 4 3

2 of 3 keer per maand 1 1

ongeveer 1 keer per week 0,5 0,7

meerdere keren per week 0,9 0,8

B7. Hoe vaak heb je de afgelopen 3 maanden meegedaan aan 

pesten van een andere leerling op school?

nooit 98 97

minder dan 2 keer per maand 2 2

2 of 3 keer per maand 0,1 0,3

ongeveer 1 keer per week 0 0,1

meerdere keren per week 0 0,1

C. Gezondheid en welzijn

C1. Hoe vind je je gezondheid in het algemeen?

heel goed 32 29

goed 56 57

gaat wel 10 12

niet zo best 2 2

slecht 0,2 0,4
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Gemeente 

Geldrop-

Mierlo

Regio 

Zuidoost-

Brabant
n = 846 n = 7.387

C2. Hoe vaak gedurende de afgelopen 4 weken:

a.  was je erg zenuwachtig?

altijd 0,1 0,3

meestal 1 1

vaak 8 7

soms 33 31

zelden 40 43

nooit 18 17

b. zat je zo erg in de put dat niets je kon opvrolijken?

altijd 0,1 0,1

meestal 1 0,9

vaak 1 2

soms 9 8

zelden 24 23

nooit 65 65

c. voelde je je kalm en rustig?

altijd 8 7

meestal 40 41

vaak 29 30

soms 18 17

zelden 4 4

nooit 1 1

d. voelde je je somber en neerslachtig?

altijd 0,3 0,3

meestal 0,9 1

vaak 4 4

soms 13 14

zelden 41 39

nooit 40 42

e. was je een gelukkig mens?

altijd 24 26

meestal 46 47

vaak 19 18

soms 8 7

zelden 2 2

nooit 0,3 0,5

C3a. Er is altijd wel iemand in mijn omgeving bij wie ik met mijn 

dagelijkse probleempjes terecht kan

ja 87 88

min of meer 11 11

nee 2 2

b. Ik mis een echt goede vriend of vriendin

ja 7 6

min of meer 10 10

nee 84 84

c. Ik ervaar een leegte om mij heen

ja 3 3

min of meer 10 8

nee 87 89
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Geldrop-

Mierlo

Regio 

Zuidoost-

Brabant
n = 846 n = 7.387

d. Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan 

terugvallen

ja 86 85

min of meer 11 11

nee 4 4

e. Ik mis gezelligheid om mij heen

ja 2 2

min of meer 7 7

nee 90 90

f. Ik vind mijn kring van kennissen te beperkt

ja 4 4

min of meer 11 11

nee 85 85

g. Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen

ja 74 74

min of meer 20 21

nee 5 5

h. Er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw verbonden voel

ja 74 75

min of meer 18 18

nee 9 7

i. Ik mis mensen om mij heen

ja 3 3

min of meer 8 7

nee 89 90

j. Vaak voel ik me in de steek gelaten

ja 2 2

min of meer 8 8

nee 89 91

k. Wanneer ik daar behoefte aan heb, kan ik altijd bij mijn vrienden 

terecht

ja 85 85

min of meer 13 13

nee 2 2

C4a. Ik probeer aardig te zijn tegen anderen. Ik houd rekening met 

hun gevoelens 

niet waar 1 0,5

een beetje waar 14 14

zeker waar 85 85

b. Ik ben rusteloos, ik kan niet lang stilzitten

niet waar 42 41

een beetje waar 41 44

zeker waar 17 15

c. Ik heb vaak hoofdpijn, buikpijn, of ik ben misselijk

niet waar 69 70

een beetje waar 23 22

zeker waar 8 8

d. Ik deel makkelijk met anderen (eten, pennen enz.)

niet waar 3 4

een beetje waar 23 24

zeker waar 73 72
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Geldrop-

Mierlo

Regio 

Zuidoost-

Brabant
n = 846 n = 7.387

e. Ik word erg boos en ben vaak driftig

niet waar 81 81

een beetje waar 17 17

zeker waar 2 3

f. Ik ben nogal op mijzelf. Ik bemoei mij liever niet met anderen

niet waar 42 44

een beetje waar 46 43

zeker waar 12 13

g. Ik doe meestal wat me wordt opgedragen

niet waar 7 7

een beetje waar 50 49

zeker waar 42 43

h. Ik pieker veel

niet waar 55 55

een beetje waar 29 32

zeker waar 16 14

i. Ik help iemand die zich heeft bezeerd, van streek is of zich ziek 

voelt

niet waar 3 3

een beetje waar 22 23

zeker waar 74 74

j. Ik zit constant te wiebelen of te friemelen

niet waar 48 49

een beetje waar 34 33

zeker waar 18 17

k. Ik heb minstens één goede vriend of vriendin

niet waar 4 4

een beetje waar 4 5

zeker waar 91 91

l. Ik vecht vaak. Het lukt mij andere mensen te laten doen wat ik 

wil

niet waar 92 92

een beetje waar 6 7

zeker waar 1 1

m. Ik ben vaak ongelukkig, in de put of in tranen

niet waar 85 86

een beetje waar 12 11

zeker waar 3 3

n. Andere jongeren van mijn leeftijd vinden mij over het algemeen 

aardig

niet waar 1 0,9

een beetje waar 13 12

zeker waar 86 88

o. Ik ben snel afgeleid, ik vind het moeilijk om me te concentreren

niet waar 34 36

een beetje waar 44 44

zeker waar 21 20

p. Ik ben zenuwachtig in nieuwe situaties. Ik verlies makkelijk mijn 

zelfvertrouwen

niet waar 44 46

een beetje waar 38 38

zeker waar 18 17
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Mierlo
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Zuidoost-

Brabant
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q. Ik ben aardig tegen jongere kinderen

niet waar 1 1

een beetje waar 9 9

zeker waar 90 90

r. Ik word er vaak van beschuldigd dat ik lieg en bedrieg

niet waar 87 89

een beetje waar 10 9

zeker waar 3 2

s. Andere kinderen of jongeren pesten of treiteren mij

niet waar 93 94

een beetje waar 6 5

zeker waar 2 1

t. Ik bied vaak anderen aan hun te helpen (ouders, leerkrachten, 

kinderen)

niet waar 7 7

een beetje waar 43 45

zeker waar 51 49

u. Ik denk na voor ik iets doe

niet waar 6 5

een beetje waar 46 49

zeker waar 47 45

v. Ik neem dingen weg die niet van mij zijn thuis, op school of op 

andere plaatsen

niet waar 96 95

een beetje waar 3 4

zeker waar 0,8 1

w. Ik kan beter met volwassenen opschieten dan met jongeren van 

mijn leeftijd

niet waar 65 67

een beetje waar 28 26

zeker waar 7 6

x. Ik ben voor heel veel dingen bang, ik ben snel angstig

niet waar 80 80

een beetje waar 16 16

zeker waar 4 4

y. Ik maak af waar ik mee bezig ben. Ik kan mijn aandacht er goed 

bij houden

niet waar 11 10

een beetje waar 54 54

zeker waar 35 35

C5. Heb jij wel eens last van je gehoor? Bijvoorbeeld een piep in je 

oren, een doof gevoel, minder goed kunnen horen

nee, nooit 66 68

ja, soms 31 29

ja, vaak 2 2

ja, altijd 2 0,8

C6. Heb jij wel eens last van je gehoor nadat je muziek hebt 

geluisterd met oordopjes of een koptelefoon? Bijvoorbeeld een piep in 

je oren, een doof gevoel, minder goed kunnen horen

nee, nooit 23 23

ja, soms 9 8

ja, vaak 2 0,6
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Geldrop-
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Regio 

Zuidoost-

Brabant
n = 846 n = 7.387

C7. Heb jij wel eens last van je gehoor als je op een plek met harde 

muziek bent, of daarna? Bijvoorbeeld een piep in je oren, een doof 

gevoel, minder goed kunnen horen

nee, nooit 9 9

ja, soms 19 19

ja, vaak 6 5

C8. Wat doe je als je een waarschuwing krijgt op je MP3-speler of 

telefoon over het volume?

heb nog nooit een waarschuwing gehad 30 27

niks, luister gewoon door 24 27

zet het volume wat zachter 41 40

krijg geen waarschuwing, omdat ik de volumebegrenzer aan heb 5 6

C9. Doe je zelf iets om het risico op gehoorschade te verminderen?

nee, nooit 29 30

ja, ik gebruik gehoorbescherming (oordopjes) op een plek met harde 

muziek
9 9

ja, ik gebruik een koptelefoon in plaats van oortjes om naar muziek te 

luisteren
13 13

ja, ik zet het volume van mijn MP3-speler/smartphone niet maximaal 56 55

ja, ik bewaar voldoende afstand tot de geluidsbron (box) op een plek met 

harde muziek
20 21

ja, ik neem regelmatig een rustpauze bij het luisteren van muziek met mijn 

MP3-speler/ smartphone
10 11

C10. Geef jij momenteel mantelzorg?

nee 94 91

ja 6 9

C11. Vind je het zwaar om mantelzorg te geven?

nee 5 7

een beetje 1 2

ja 0 0,2

D. Leefstijl

D1. Hoeveel dagen per week ontbijt je meestal?

(bijna) nooit 4 4

1 dag per week 0,6 0,7

2 dagen per week 1 2

3 dagen per week 3 2

4 dagen per week 3 3

5 dagen per week 5 4

6 dagen per week 6 6

elke dag 78 78
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D2. Hoeveel dagen per week eet je fruit? (bijvoorbeeld appels, 

sinaasappels, mandarijnen, bananen etc.)

(bijna) nooit 14 12

1 dag per week 6 6

2 dagen per week 8 9

3 dagen per week 13 12

4 dagen per week 14 12

5 dagen per week 13 14

6 dagen per week 8 8

elke dag 24 27

D3. Hoeveel dagen per weet eet je groente?

(bijna) nooit 0,9 1

1 dag per week 0,4 0,6

2 dagen per week 1 1

3 dagen per week 4 5

4 dagen per week 10 9

5 dagen per week 17 17

6 dagen per week 21 23

elke dag 46 44

D4. Hoeveel blikjes energiedrank heb je DE AFGELOPEN 4 WEKEN 

gedronken? 

geen 78 76

minder dan 1 blikje per week 14 14

1 of 2 blikjes per week 5 6

3 tot 6 blikjes per week 2 3

1 of 2 blikjes per dag 0,4 0,4

3 of 4 blikjes per dag 0,5 0,4

5 tot 10 blikjes per dag 0,2 0,2

meer dan 10 blikjes per dag 0,4 0,1

D5. Hoe vaak heb je DE AFGELOPEN 4 WEKEN energiedrankjes in 

combinatie met alcohol gedronken? Bijvoorbeeld in een mixdrankje of 

tussendoor?

nooit 92 91

minder dan 1 keer per week 6 6

1 of 2 keer per week 2 2

3 of 4 keer per week 0,1 0,3

5 tot 7 keer per week 0,2 0,2

8 keer per week of vaker 0,2 0,1

D6. Heb je wel eens gerookt? (tenminste één sigaret, sigaar of pijp)

nee 83 82

ja 17 18

D7. Hoe vaak rook je nu?

ik rook niet 95 93

minder dan één keer per week 2 3

tenminste één keer per week, maar niet iedere dag 0,8 1

iedere dag 2 3
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D8. Heb je wel eens waterpijp gerookt?

nee 79 78

ja 21 22

D9. Hoe vaak rook je nu waterpijp?

ik rook nu geen waterpijp 96 94

minder dan één keer per week 4 5

tenminste één keer per week, maar niet iedere dag 0,6 0,4

iedere dag 0 0,1

D10. Heb je wel eens een e-sigaret (elektronische sigaret) of shisha-

pen (e-shisha, electronic shisha of e-hookah) gerookt?

nee 81 82

ja 19 18

D11a. Hoe vaak rook je nu een e-sigaret?

ik rook geen e-sigaret (meer) 14 15

minder dan één keer per week 0,3 0,4

tenminste één keer per week, maar niet iedere dag 0 0,1

iedere dag 0,1 0,1

D11b. Hoe vaak rook je nu een shisha-pen?

ik rook geen shisha-pen (meer) 17 16

minder dan één keer per week 1 2

tenminste één keer per week, maar niet iedere dag 0,1 0,1

iedere dag 0 0

D12. Wat voor alcoholhoudende drank drink je?

ik heb nooit alcohol gedronken 61 56

bier 26 30

wijn, cider of champagne 19 21

breezers of andere mixdrankjes die je kant-en-klaar koopt 13 15

mixdrankjes die zelf gemixt worden 20 21

shooters 11 12

alcopop 0,6 0,5

likeur 9 11

sterke drank puur gedronken 7 9

Sherry, Port, Martini 1 2
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D13. Hoe vaak heb je iets met alcohol gedronken?

a. in je hele leven

0 keer 0,1 0,1

1 keer 1 0,8

2 keer 2 1

3 keer 2 2

4 keer 2 2

5 keer 3 2

6 keer 2 1

7 keer 1 1

8 keer 1 1

9 keer 0,4 0,4

10 keer 2 3

11-19 keer 4 5

20 keer of vaker 19 23

n.v.t., ik heb nooit gedronken 61 57

b. in de laatste 4 weken

0 keer 8 8

1 keer 6 7

2 keer 8 7

3 keer 4 5

4 keer 4 5

5 keer 3 3

6 keer 2 2

7 keer 0,2 1

8 keer 1 2

9 keer 0 0,3

10 keer 0,6 1

11-19 keer 0,6 1

20 keer of vaker 0,4 0,9

n.v.t., ik heb nooit gedronken 62 57

D14. Op hoeveel van de vier doordeweekse dagen drink je meestal 

alcohol? (van maandag tot en met donderdag)

4 dagen 0,1 0,1

3 dagen 0,1 0,2

2 dagen 0,3 0,5

1 dag 2 2

minder dan 1 dag 4 4

ik drink nooit alcohol op doordeweekse dagen 33 37

n.v.t., ik heb nooit gedronken 61 56

D15. Hoeveel glazen, flesjes of blikjes alcohol drink je dan meestal 

op zo'n doordeweekse dag? (van maandag tot en met donderdag)

11 glazen of meer per dag 0,1 0

7-10 glazen per dag 0,1 0,3

6 glazen per dag 0,4 0,3

5 glazen per dag 0,1 0,4

4 glazen per dag 0,6 0,5

3 glazen per dag 0,6 0,8

2 glazen per dag 0,8 1

1  glas per dag 3 3

n.v.t., ik heb nooit gedronken of ik drink nooit op doordeweekse dagen 94 94
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D16. Op hoeveel van de drie weekend dagen drink je meestal 

alcohol? (vrijdag, zaterdag en zondag)

3 dagen 0,5 0,9

2 dagen 6 8

1 dag 14 15

minder dan 1 dag 12 13

ik drink nooit alcohol in het weekend 6 6

n.v.t., ik heb nooit gedronken 61 57

D17. Hoeveel glazen, flesjes of blikjes alcohol drink je dan meestal 

op zo'n weekend dag? (vrijdag, zaterdag en zondag)

20 glazen of meer per dag 0,1 0,3

15-19 glazen per dag 0,3 0,7

11-14 glazen per dag 2 2

7-10 glazen per dag 5 7

6 glazen per dag 3 4

5 glazen per dag 4 4

4 glazen per dag 5 4

3 glazen per dag 2 4

2 glazen per dag 4 4

1  glas per dag 5 5

n.v.t., ik heb nooit gedronken of ik drink nooit in het weekend 68 63

D18. Hoe vaak heb je de afgelopen vier weken VIJF OF MEER 

drankjes met alcohol gedronken bij één gelegenheid? (bijvoorbeeld 

een feestje of op een avond)

nooit 18 19

1 keer 9 9

2 keer 4 5

3 of 4 keer 5 6

5 of 6 keer 2 2

7 of 8 keer 0,7 1

9 keer of vaker 0,5 1

n.v.t., ik heb nooit gedronken 61 56

D19. Hoe vaak ben je dronken of aangeschoten geweest door het 

drinken van alcohol?

a. in je hele leven

0 keer 11 11

1 keer 4 6

2 keer 4 4

3 keer 3 3

4 keer 2 2

5 keer 2 2

6 keer 2 1

7 keer 1 0,8

8 keer 0,8 1

9 keer 0,7 0,3

10 keer 2 2

11-19 keer 1 3

20 keer of vaker 6 6

n.v.t., ik heb nooit gedronken 61 57
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b. in de laatste 4 weken

0 keer 23 25

1 keer 7 9

2 keer 4 4

3 keer 2 2

4 keer 1 2

5 keer 0,3 0,7

6 keer 0,5 0,4

7 keer 0 0,1

8 keer 0 0,3

9 keer 0 0

10 keer 0,3 0,2

11-19 keer 0,3 0,2

20 keer of vaker 0 0,1

n.v.t., ik heb nooit gedronken 62 57

D20. Hoe oud was je toen je voor het eerst een glas alcohol dronk?

jonger dan 12 jaar 0,8 0,8

12 jaar 2 2

13 jaar 3 4

14 jaar 7 10

15 jaar 14 14

16 jaar 10 10

17 jaar 0,6 1

18 jaar 0,7 0,4

D21. Als je alcohol drinkt, waar is dit dan meestal?

thuis, alleen 2 2

thuis, met anderen 23 24

bij anderen thuis 25 29

op een schoolfeest 1 2

in een disco 9 15

in een café, bar, snackbar of op een terras 17 17

in een restaurant 4 4

in de sportkantine bij een vereniging 2 4

op straat, in een park of ergens anders buiten (en dan niet op een terras) 0,8 1

in een keet, hok of schuur 2 6

ergens anders 4 3

D22. Hoe kom je meestal aan de alcohol die je drinkt?

ik koop het zelf (bijvoorbeeld in een winkel, bar, keet/hok) 10 11

anderen kopen het voor mij en ik betaal ze terug 6 7

ik krijg het van vrienden 8 8

ik krijg het van mijn ouders 9 11

ik krijg het van andere familieleden 0,5 0,6

anders 4 4

n.v.t., ik heb nooit gedronken 63 58
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D23. Wat vinden je ouders/verzorgers ervan dat je alcohol drinkt?

ze vinden het goed 24 26

ze vinden dat ik minder alcohol zou moeten drinken 2 2

ze raden het af 8 9

ze verbieden het 0,7 0,9

ze weten het niet 1 2

ze zeggen er niets van 2 4

n.v.t., ik heb nooit gedronken 62 57

D24. Heb je wel eens softdrugs aangeboden gekregen (zoals hasj, 

wiet of GHB)?

ja 18 17

nee 82 83

D25. Waar heb je wel eens hasj of wiet aangeboden gekregen?

op school 6 4

thuis of bij vrienden thuis 4 5

op straat, in een park of bij een hangplek 7 6

in een café of disco, op een feest of bij een concert 6 6

ergens anders 2 3

D26. Heb je wel eens harddrugs aangeboden gekregen (zoals 

cocaïne, XTC, pep/speed)?

ja 6 5

nee 94 95

D27. Waar heb je wel eens harddrugs (zoals cocaïne, XTC, 

pep/speed) aangeboden gekregen?

op school 0,7 0,5

thuis of bij vrienden thuis 0,9 0,7

op straat, in een park of bij een hangplek 2 1

in een café of disco, op een feest of bij een concert 3 3

ergens anders 1 0,9

D28. Heb je wel eens drugs gebruikt (zoals hasj, wiet, cocaïne, XTC, 

pep/speed, paddo's)?

ja 7 8

nee 93 92
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D29. Hoe vaak heb je hasj of wiet gebruikt?

a. in je hele leven

0 keer 0 0,2

1 keer 2 2

2 keer 0,8 1

3 keer 1 1

4 keer 0,2 0,4

5 keer 0,3 0,4

6 keer 0,5 0,3

7 keer 0,1 0,2

8 keer 0,1 0,2

9 keer 0 0,1

10 keer 0,5 0,4

11-19 keer 0,4 0,5

20 keer of vaker 0,9 1

n.v.t., ik heb nooit drugs gebruikt 93 92

b. in de laatste vier weken

0 keer 5 5

1 keer 0,7 1

2 keer 0,3 0,4

3 keer 0,1 0,1

4 keer 0 0,1

5 keer 0,1 0,2

6 keer 0 0,1

7 keer 0 0

8 keer 0 0,1

9 keer 0 0

10 keer 0,2 0

11-19 keer 0 0,2

20 keer of vaker 0,2 0,1

n.v.t., ik heb nooit drugs gebruikt 93 92

D30. Hoe kom je meestal aan hasj of wiet?

ik gebruik het nu niet meer 4 4

van vrienden 3 3

via, via van iemand die ik goed ken 0 0,3

van een (huis)dealer 0 0,2

ik koop het in een coffeeshop 0,6 1

van schoolgenoten 0,5 0,4

ik kweek het zelf 0 0,1

anders 0 0,2

D31. Waar gebruik je meestal  hasj of wiet?

thuis 0 0,6

bij vrienden 2 2

café of disco, op een feest of bij een concert 0,4 0,7

in een coffeeshop 0,1 0,6

op of rond school 0,2 0,1

op straat, in een park of een andere plek buiten 2 3

ergens anders 0,1 0,3
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D32. Hoe vaak heb je in je hele leven onderstaande middelen 

gebruikt?

a. XTC (ecstasy, MDMA)

0 keer 6 7

1 keer 0,5 0,4

2 keer 0,2 0,1

3 keer 0 0,1

4 keer 0,1 0

5 keer 0 0,1

6 keer 0 0

7 keer 0,2 0

8 keer of vaker 0,2 0,3

n.v.t., ik heb nooit drugs gebruikt 93 92

b. cocaïne (crack, coke of wit)

0 keer 7 8

1 keer 0,1 0,1

2 keer 0 0

3 keer 0 0

4 keer 0 0

5 keer 0 0

6 keer 0 0

7 keer 0 0

8 keer of vaker 0 0,1

n.v.t., ik heb nooit drugs gebruikt 93 92

c. hallucinogene paddestoeltjes (paddo's of magic mushrooms)

0 keer 7 7

1 keer 0,1 0,3

2 keer 0 0,1

3 keer 0,2 0

4 keer 0 0,1

5 keer 0 0

6 keer 0 0

7 keer 0 0

8 keer of vaker 0 0,1

n.v.t., ik heb nooit drugs gebruikt 93 92

d. amfetaminen (uppers, pep, speed)

0 keer 7 7

1 keer 0,4 0,1

2 keer 0,1 0

3 keer 0 0,1

4 keer 0,2 0

5 keer 0 0,1

6 keer 0 0

7 keer 0 0

8 keer of vaker 0 0,1

n.v.t., ik heb nooit drugs gebruikt 93 92
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e. heroïne (horse, smack of bruin)

0 keer 7 8

1 keer 0 0

2 keer 0 0

3 keer 0 0

4 keer 0 0

5 keer 0 0

6 keer 0 0

7 keer 0 0

8 keer of vaker 0 0

n.v.t., ik heb nooit drugs gebruikt 93 92

f. LSD

0 keer 7 8

1 keer 0 0,1

2 keer 0 0

3 keer 0 0

4 keer 0 0

5 keer 0 0

6 keer 0 0

7 keer 0 0

8 keer of vaker 0 0

n.v.t., ik heb nooit drugs gebruikt 93 92

g. GHB

0 keer 7 8

1 keer 0,1 0,1

2 keer 0 0

3 keer 0 0

4 keer 0 0

5 keer 0 0

6 keer 0 0

7 keer 0 0

8 keer of vaker 0 0

n.v.t., ik heb nooit drugs gebruikt 93 92

D33. Hoe vaak heb je in de laatste 4 weken onderstaande middelen 

gebruikt?

a. XTC (ecstasy, MDMA)

0 keer 0,9 0,7

1 keer 0,3 0,3

2 keer 0,1 0

3 keer 0 0

4 keer 0 0

5 keer 0 0

6 keer 0 0

7 keer 0 0

8 keer of vaker 0 0

n.v.t., ik heb nooit XTC gebruikt 99 99
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b. cocaïne (crack, coke of wit)

0 keer 0,1 0,1

1 keer 0 0

2 keer 0 0

3 keer 0 0

4 keer 0 0

5 keer 0 0

6 keer 0 0

7 keer 0 0

8 keer of vaker 0 0,1

n.v.t., ik heb nooit cocaïne gebruikt 100 100

c. hallucinogene paddestoeltjes (paddo's of magic mushrooms)

0 keer 0,3 0,4

1 keer 0 0,1

2 keer 0 0

3 keer 0 0

4 keer 0 0

5 keer 0 0

6 keer 0 0

7 keer 0 0

8 keer of vaker 0 0

n.v.t., ik heb nooit hallucinogene paddestoeltjes gebruikt 100 99

d. amfetaminen (uppers, pep, speed)

0 keer 0,4 0,3

1 keer 0,3 0,1

2 keer 0 0

3 keer 0 0

4 keer 0 0

5 keer 0 0

6 keer 0 0

7 keer 0 0

8 keer of vaker 0 0,1

n.v.t., ik heb nooit amfetaminen gebruikt 99 100

e. heroïne (horse, smack of bruin)

0 keer 0 0

1 keer 0 0

2 keer 0 0

3 keer 0 0

4 keer 0 0

5 keer 0 0

6 keer 0 0

7 keer 0 0

8 keer of vaker 0 0

n.v.t., ik heb nooit heroïne gebruikt 100 100
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f. LSD

0 keer 0 0,1

1 keer 0 0

2 keer 0 0

3 keer 0 0

4 keer 0 0

5 keer 0 0

6 keer 0 0

7 keer 0 0

8 keer of vaker 0 0

n.v.t., ik heb nooit LSD gebruikt 100 100

g. GHB

0 keer 0,1 0,1

1 keer 0 0

2 keer 0 0

3 keer 0 0

4 keer 0 0

5 keer 0 0

6 keer 0 0

7 keer 0 0

8 keer of vaker 0 0

n.v.t., ik heb nooit GHB gebruikt 100 100

D34. Op hoeveel dagen per week doe je aan sport bij een club, 

vereniging of sportschool? Bijvoorbeeld: fitness, zwemmen, voetbal, 

tennis, dansen etc.

ik sport niet bij een club, vereniging of sportschool 20 21

minder dan 1 dag per week 2 2

1 dag per week 14 14

meerdere dagen per week 60 60

elke dag 3 3

D35. Op hoeveel dagen per week sport of beweeg je in je vrije tijd 

zonder club, vereniging of sportschool? Bijvoorbeeld: voetballen op 

straat, fietsen, hardlopen, skeeleren, zwemmen, thuis dansen, kranten 

bezorgen etc.

(bijna) nooit 21 19

minder dan 1 dag per week 10 8

1 dag per week 19 18

meerdere dagen per week 37 38

elke dag 14 16
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D36. Hoeveel dagen van de week besteed je minimaal één uur aan 

alle hierna genoemde activiteiten bij elkaar opgeteld: lopen of 

fietsen van en naar school, gymmen op school, sporten bij een 

sportvereniging en sporten buiten een sportvereniging om 

(bijvoorbeeld voetballen op straat)?

geen enkele dag 3 3

1 dag 4 5

2 dagen 6 6

3 dagen 10 8

4 dagen 9 11

5 dagen 25 23

6 dagen 21 21

7 dagen 22 23

D37. Denk je dat je genoeg aan lichamelijke activiteit doet?

ja 76 75

nee 12 14

weet ik niet 12 11

D38. Geef aan in hoeverre je het eens bent met onderstaande 

uitspraken.

a. Ik weet wat ik wel en niet wil

helemaal mee eens 50 50

mee eens 37 37

mee eens/niet mee eens 9 9

mee oneens 3 3

helemaal mee oneens 1 2

b. Ik zeg het als iemand iets doet wat ik vervelend vind

helemaal mee eens 35 37

mee eens 47 46

mee eens/niet mee eens 14 14

mee oneens 3 3

helemaal mee oneens 0,2 0,7

c. Ik laat mij makkelijk overhalen om dingen te doen die ik niet wil

helemaal mee eens 2 2

mee eens 4 3

mee eens/niet mee eens 13 12

mee oneens 40 41

helemaal mee oneens 41 42

d. Ik kan heel goed nee zeggen tegen mijn vrienden

helemaal mee eens 31 34

mee eens 40 39

mee eens/niet mee eens 17 16

mee oneens 9 7

helemaal mee oneens 4 4

e. Ik vind het moeilijk om hulp te vragen als iemand mij lastig valt

helemaal mee eens 3 3

mee eens 11 8

mee eens/niet mee eens 19 16

mee oneens 37 37

helemaal mee oneens 31 36
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f. Ik doe alleen maar dingen die ik zelf echt wil

helemaal mee eens 25 26

mee eens 40 42

mee eens/niet mee eens 25 22

mee oneens 8 8

helemaal mee oneens 2 2

g. Ik kom voor mezelf op als iemand mij uitscheldt, beledigt of 

bedreigt

helemaal mee eens 44 43

mee eens 38 38

mee eens/niet mee eens 14 13

mee oneens 3 4

helemaal mee oneens 1 1

h. Als mijn vrienden iets doen wat ik eigenlijk niet wil dan doe ik 

toch maar mee

helemaal mee eens 0,6 1

mee eens 5 4

mee eens/niet mee eens 20 20

mee oneens 39 41

helemaal mee oneens 36 35

E. Vrijetijdsbesteding

E1. Hoeveel dagen per week doe je gewoonlijk deze dingen?

a. boek/krant lezen*

dit doe ik nooit 40 43

1-2 dagen per week 36 32

3-4 dagen per week 11 12

5-6 dagen per week 6 6

elke dag 7 8

b. huiswerk maken*

dit doe ik nooit 4 4

1-2 dagen per week 10 12

3-4 dagen per week 21 21

5-6 dagen per week 39 37

elke dag 26 26

c. sporten*

dit doe ik nooit 9 10

1-2 dagen per week 29 28

3-4 dagen per week 34 36

5-6 dagen per week 19 18

elke dag 8 8

d. op straat rondhangen*

dit doe ik nooit 73 75

1-2 dagen per week 22 19

3-4 dagen per week 2 4

5-6 dagen per week 2 1

elke dag 1 0,8

e. vrijwilligerswerk*

dit doe ik nooit 89 87

1-2 dagen per week 10 11

3-4 dagen per week 0,4 0,9

5-6 dagen per week 0,7 0,2

elke dag 0 0,2
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f. (online) gokken of spelen om geld (ook kaarten om geld) *

dit doe ik nooit 98 98

1-2 dagen per week 0,9 1

3-4 dagen per week 1 0,1

5-6 dagen per week 0 0

elke dag 0,2 0,1

*Wegens een fout in de afname van deze vragen in de schriftelijke vragenlijst is deze indicator 

enkel berekend o.b.v. de antwoorden van de internet respondenten. Deze indicatoren zijn dus 

berekend over een kleinere groep (n=406).

E2. Van welke verenigingen of organisaties ben je lid?

sportvereniging 72 71

zang-, muziek-, of toneelvereniging 10 12

organisatie op het gebied van natuur of milieu (zoals: WNF Rangerclub, 

NJN)
3 3

jeugdvereniging (bijvoorbeeld scouting, knutselclub) 5 6

vereniging of organisatie van kerk of moskee 2 3

ander soort vereniging of organisatie 7 9

geen lid van vereniging 21 19

E3. Hoe vaak ben je actief op sociale media?

(bijna) nooit 4 4

minder dan 1 dag per week 2 1

1 dag per week 0,6 0,8

2 of 3 dagen per week 3 4

4 of 5 dagen per week 5 5

(bijna) elke dag 85 84

E4. Hoeveel uur per dag ben je gemiddeld actief op sociale media?

korter dan een half uur 8 10

een half uur tot 1 uur 19 20

1 tot 2 uur 26 26

2 tot 3 uur 18 19

meer dan 3 uur 24 22

E5. Hoe vaak speel je games?

(bijna) nooit 35 36

minder dan 1 dag per week 10 9

1 dag per week 5 7

2 of 3 dagen per week 15 17

4 of 5 dagen per week 11 11

(bijna) elke dag 25 21

E6. Hoeveel uur per dag ben je gemiddeld aan het gamen?

korter dan een half uur 13 14

een half uur tot 1 uur 12 16

1 tot 2 uur 23 20

2 tot 3 uur 12 9

meer dan 3 uur 4 5
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E7a. Hoe vaak ga je langer door met internetten, terwijl je je 

voorgenomen had om te stoppen?

nooit 22 24

zelden 32 30

soms 25 28

vaak 17 15

heel vaak 4 4

b. Hoe vaak vind je het moeilijk om met internetten te stoppen?

nooit 29 33

zelden 31 28

soms 23 24

vaak 14 12

heel vaak 4 3

c. Hoe vaak zeggen anderen (bijvoorbeeld ouders of vrienden) dat 

je minder zou moeten internetten?

nooit 37 38

zelden 24 25

soms 23 22

vaak 11 11

heel vaak 5 4

d. Hoe vaak ga je liever internetten dan dat je tijd met anderen 

doorbrengt (bijvoorbeeld ouders of vrienden)?

nooit 46 47

zelden 34 33

soms 14 14

vaak 5 4

heel vaak 0,7 1

e. Hoe vaak kom je slaap te kort door het internetten?

nooit 58 59

zelden 26 24

soms 10 11

vaak 4 4

heel vaak 1 1

f. Hoe vaak ben je in gedachten met internet bezig, ook als je niet 

online bent?

nooit 45 49

zelden 34 32

soms 15 14

vaak 4 4

heel vaak 0,8 1

g. Hoe vaak verheug je je op de volgende keer dat je kunt 

internetten?

nooit 43 48

zelden 30 29

soms 20 17

vaak 6 5

heel vaak 1 1

h. Hoe vaak denk je dat je eigenlijk minder zou moeten internetten?

nooit 37 42

zelden 32 29

soms 24 22

vaak 7 6

heel vaak 1 1

Jeugdmonitor 12-18 jaar 2015 - Tabel 3: Alle antwoorden 24



Gemeente 

Geldrop-

Mierlo

Regio 

Zuidoost-

Brabant
n = 846 n = 7.387

i. Hoe vaak heb je geprobeerd om minder tijd aan internetten te

besteden en is dat niet gelukt?

nooit 60 61

zelden 24 23

soms 13 12

vaak 3 4

heel vaak 0,6 0,9

j. Hoe vaak raffel je je huiswerk af om te kunnen internetten?

nooit 58 62

zelden 27 25

soms 10 10

vaak 4 3

heel vaak 1 0,8

k. Hoe vaak maak je je huiswerk niet omdat je wilt internetten?

nooit 71 75

zelden 19 16

soms 7 6

vaak 2 2

heel vaak 1 0,6

l. Hoe vaak ga je internetten omdat je je rot voelt?

nooit 60 61

zelden 21 20

soms 12 12

vaak 5 5

heel vaak 1 1

m. Hoe vaak ga je internetten om een probleem te vergeten?

nooit 63 65

zelden 19 18

soms 12 11

vaak 4 5

heel vaak 1 2

n. Hoe vaak voel je je rot wanneer je niet kunt internetten?

nooit 59 62

zelden 27 24

soms 10 10

vaak 3 3

heel vaak 1 1

E8. Hoe vaak heb je het afgelopen jaar de volgende ervaringen 

gehad OP INTERNET?

a. Iemand beledigde je

nooit 83 83

1 keer per maand 11 11

2-3 keer per maand 2 2

1 keer per week 1 1

vaker 3 2

b. Iemand was grof tegen je

nooit 80 81

1 keer per maand 14 14

2-3 keer per maand 3 2

1 keer per week 0,9 2

vaker 3 2
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c. Iemand viel je lastig

nooit 86 88

1 keer per maand 10 9

2-3 keer per maand 2 2

1 keer per week 0,3 0,6

vaker 1 0,9

d. Iemand maakte je belachelijk

nooit 89 89

1 keer per maand 7 8

2-3 keer per maand 2 1

1 keer per week 0,2 0,6

vaker 1 0,9

e. Iemand negeerde je volkomen

nooit 76 79

1 keer per maand 16 15

2-3 keer per maand 5 4

1 keer per week 2 1

vaker 1 1

f. Iemand probeerde je te kwetsen

nooit 90 90

1 keer per maand 7 7

2-3 keer per maand 2 1

1 keer per week 0,6 0,7

vaker 1 1

g. Iemand pestte je

nooit 97 97

1 keer per maand 2 2

2-3 keer per maand 1 0,4

1 keer per week 0 0,1

vaker 0,4 0,4

E9. Hoe vaak heb je het afgelopen jaar OP INTERNET het volgende 

zelf bij iemand gedaan?

a. Iemand beledigen

nooit 90 91

1 keer per maand 7 7

2-3 keer per maand 2 1

1 keer per week 0,7 0,5

vaker 0,8 0,8

b. Grof tegen iemand zijn

nooit 89 88

1 keer per maand 8 9

2-3 keer per maand 1 2

1 keer per week 0,8 0,8

vaker 1 0,9

c. Iemand lastig vallen

nooit 96 97

1 keer per maand 3 2

2-3 keer per maand 0,6 0,3

1 keer per week 0,2 0,1

vaker 0 0,4
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d. Iemand belachelijk maken

nooit 95 94

1 keer per maand 3 4

2-3 keer per maand 0,5 0,9

1 keer per week 1 0,4

vaker 0 0,5

e. Iemand volkomen negeren

nooit 79 81

1 keer per maand 14 14

2-3 keer per maand 4 3

1 keer per week 1 1

vaker 2 2

f. Iemand proberen te kwetsen

nooit 98 98

1 keer per maand 1 2

2-3 keer per maand 0,2 0,3

1 keer per week 0,4 0,1

vaker 0 0,2

g. Iemand pesten

nooit 99 99

1 keer per maand 0,4 0,6

2-3 keer per maand 0,1 0,1

1 keer per week 0,1 0

vaker 0 0,1

F. Omgaan met geld

F1. Kom je wel eens geld te kort? Dus dat je iets niet kunt kopen wat je 

wilt of moet hebben.

ja, vaak 7 7

ja, soms 31 29

nee, nooit 62 64

F2. Leen je wel eens geld van anderen? Denk hierbij aan geld lenen 

van je ouders, vrienden, een bank enz.

ja, vaak 1 1

ja, soms 31 33

nee, nooit 68 66

F3. Heb je momenteel een schuld die je niet binnen een maand kunt 

aflossen (terugbetalen)?

ja 2 2

nee 98 98

G. Relatie met ouders

G1. Denk aan de afgelopen week…

a. Heb je het gevoel gehad dat je ouders je begrijpen?

helemaal niet 2 2

bijna niet 5 3

gemiddeld 14 15

nogal 32 34

helemaal 47 46
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b. Heb je het gevoel gehad dat je ouders van je houden?

helemaal niet 0,7 0,3

bijna niet 0,2 0,9

gemiddeld 4 5

nogal 14 15

helemaal 81 79

c. Heb je je thuis gelukkig gevoeld?

nooit 0,3 0,2

zelden (bijna nooit) 1 1

zo nu en dan (soms) 4 5

redelijk vaak 31 32

altijd 63 61

d. Hebben je ouders voldoende tijd voor je gehad?

nooit 0,5 0,5

zelden (bijna nooit) 1 1

zo nu en dan (soms) 6 7

redelijk vaak 31 31

altijd 61 60

e. Hebben je ouders je eerlijk behandeld?

nooit 0,4 0,2

zelden (bijna nooit) 0,9 1

zo nu en dan (soms) 5 5

redelijk vaak 25 25

altijd 69 68

f. Heb je met je ouders kunnen praten als je dat wilde?

nooit 1 0,5

zelden (bijna nooit) 1 2

zo nu en dan (soms) 6 6

redelijk vaak 19 20

altijd 72 72

H. Seksualiteit en veilig vrijen

H1. Heb je wel eens geslachtsgemeenschap met iemand gehad?

nee nooit 84 82

ja, één keer 2 2

ja, een paar keer 6 6

ja, regelmatig 9 10

H2. Hoe oud was je toen je voor het eerst met iemand 

geslachtsgemeenschap had?

11 jaar of jonger 0 0,1

12 jaar 0 0,1

13 jaar 0,7 0,5

14 jaar 2 2

15 jaar 6 4

16 jaar 4 7

17 jaar 2 3
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H3. De keren dat je met iemand geslachtsgemeenschap hebt gehad, 

zijn er toen condooms gebruikt?

ja, altijd 6 7

meestal wel 5 4

soms 2 3

vrijwel nooit 2 2

nooit 1 1

H4. De laatste keer dat je geslachtsgemeenschap had, hebben jullie 

toen een condoom gebruikt?

ja 9 10

nee 7 8

ik weet het niet meer 0,7 0,5

H5. De laatste keer dat je geslachtsgemeenschap had, hebben jullie 

toen een ander voorbehoedsmiddel dan een condoom gebruikt?

nee 2 1

ja, de pil 9 9

ja, een ander voorbehoedsmiddel (bijvoorbeeld spiraaltje, prikpil) 0,3 0,7

ik weet het niet meer 0 0,1

n.v.t., nooit geslachtsgemeenschap gehad 84 82

n.v.t., gebruik altijd een condoom 6 7

H6. Heb je wel eens tegen je zin in  een seksuele ervaring met 

iemand gehad? Met seksuele ervaring bedoelen we alles van 

zoenen, intiem betasten tot naar bed gaan toe.

nee 94 96

ja 6 4

H7. Wat zou je wel, misschien of juist niet doen, wanneer er in 

jouw klas een jongen of meisje homoseksueel is?

a. Ik zou rustig vriendschap met hem/haar sluiten

zeker wel 29 28

wel 26 26

misschien wel, misschien niet 33 35

niet 6 7

zeker niet 6 4

b. Ik zou laten merken dat hij/zij van mij af moet blijven

zeker wel 14 13

wel 21 19

misschien wel, misschien niet 25 27

niet 21 23

zeker niet 19 18

c. Ik zou in de pauze liever naast iemand anders gaan zitten

zeker wel 7 7

wel 14 13

misschien wel, misschien niet 24 24

niet 26 27

zeker niet 29 29
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H8. Als een jongen of een meisje op jouw school homoseksueel is, 

denk je dan dat diegene dat op school eerlijk zou kunnen vertellen?

ja, tegen iedereen op school 25 24

ja, alleen tegen zijn of haar vrienden 35 35

nee 13 12

dat weet ik niet 26 30

I. Vragen over dingen waar je mee kunt zitten

I1. Hieronder worden dingen genoemd, waar je mee kunt zitten of 

waar je problemen mee kunt hebben. Waar zit jij mee?

a. Mezelf (hoe ik ben)

ik zit hier (bijna) nooit mee 79 80

ik zit hier regelmatig mee 18 18

dit probleem houdt mij dag en nacht bezig 3 2

b. Mijn gezondheid

ik zit hier (bijna) nooit mee 84 82

ik zit hier regelmatig mee 15 16

dit probleem houdt mij dag en nacht bezig 1 2

c. Mijn uiterlijk

ik zit hier (bijna) nooit mee 67 68

ik zit hier regelmatig mee 29 28

dit probleem houdt mij dag en nacht bezig 4 3

d. Keuzes die ik moet maken

ik zit hier (bijna) nooit mee 51 51

ik zit hier regelmatig mee 43 43

dit probleem houdt mij dag en nacht bezig 7 5

e. Schoolprestaties/cijfers

ik zit hier (bijna) nooit mee 53 53

ik zit hier regelmatig mee 42 42

dit probleem houdt mij dag en nacht bezig 5 5

f. Situatie op school

ik zit hier (bijna) nooit mee 79 80

ik zit hier regelmatig mee 18 18

dit probleem houdt mij dag en nacht bezig 3 2

g. Situatie op mijn werk

ik zit hier (bijna) nooit mee 94 93

ik zit hier regelmatig mee 6 7

dit probleem houdt mij dag en nacht bezig 0,3 0,5

h. Situatie thuis

ik zit hier (bijna) nooit mee 86 85

ik zit hier regelmatig mee 11 13

dit probleem houdt mij dag en nacht bezig 3 2

i. Verkering of relaties

ik zit hier (bijna) nooit mee 77 79

ik zit hier regelmatig mee 20 18

dit probleem houdt mij dag en nacht bezig 4 3

j. Vrienden en vriendinnen

ik zit hier (bijna) nooit mee 79 79

ik zit hier regelmatig mee 18 19

dit probleem houdt mij dag en nacht bezig 2 2
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k. Eenzaamheid

ik zit hier (bijna) nooit mee 87 89

ik zit hier regelmatig mee 11 9

dit probleem houdt mij dag en nacht bezig 2 2

l. Vrijen of seksualiteit

ik zit hier (bijna) nooit mee 93 94

ik zit hier regelmatig mee 6 5

dit probleem houdt mij dag en nacht bezig 0,8 0,8

m. Ongewenste zwangerschap

ik zit hier (bijna) nooit mee 99 99

ik zit hier regelmatig mee 0,7 1

dit probleem houdt mij dag en nacht bezig 0 0,4

n. Homoseksualiteit

ik zit hier (bijna) nooit mee 98 98

ik zit hier regelmatig mee 2 1

dit probleem houdt mij dag en nacht bezig 0,1 0,4

o. Seksueel misbruik

ik zit hier (bijna) nooit mee 99 99

ik zit hier regelmatig mee 0,9 0,9

dit probleem houdt mij dag en nacht bezig 0,4 0,3

p. Geweld of mishandeling

ik zit hier (bijna) nooit mee 98 98

ik zit hier regelmatig mee 2 1

dit probleem houdt mij dag en nacht bezig 0,6 0,4

q. Onveilig gevoel op straat of bij uitgaan

ik zit hier (bijna) nooit mee 94 93

ik zit hier regelmatig mee 6 7

dit probleem houdt mij dag en nacht bezig 0,4 0,5

r. Gepest worden

ik zit hier (bijna) nooit mee 94 96

ik zit hier regelmatig mee 5 4

dit probleem houdt mij dag en nacht bezig 0,7 0,5

s. Gediscrimineerd worden

ik zit hier (bijna) nooit mee 97 97

ik zit hier regelmatig mee 2 3

dit probleem houdt mij dag en nacht bezig 0,5 0,4

t. Geloof of cultuur

ik zit hier (bijna) nooit mee 98 97

ik zit hier regelmatig mee 2 3

dit probleem houdt mij dag en nacht bezig 0,4 0,3

u. Overlijden van iemand

ik zit hier (bijna) nooit mee 81 79

ik zit hier regelmatig mee 17 18

dit probleem houdt mij dag en nacht bezig 2 2

v. Verveling

ik zit hier (bijna) nooit mee 72 73

ik zit hier regelmatig mee 27 26

dit probleem houdt mij dag en nacht bezig 2 2

w. Alcohol of druggebruik

ik zit hier (bijna) nooit mee 99 98

ik zit hier regelmatig mee 0,4 2

dit probleem houdt mij dag en nacht bezig 0,3 0,2
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x. Geldproblemen

ik zit hier (bijna) nooit mee 92 93

ik zit hier regelmatig mee 7 7

dit probleem houdt mij dag en nacht bezig 0,6 0,7

y. Iets anders

ik zit hier (bijna) nooit mee 91 90

ik zit hier regelmatig mee 7 8

dit probleem houdt mij dag en nacht bezig 2 2

I2. Heb je ooit een (echt)scheiding van je ouders/verzorgers 

meegemaakt of maak je dit nu mee?

nee, nooit meegemaakt 79 81

ja, ik maak dit nu mee 1 1

ja, meegemaakt korter dan 1 jaar geleden 0,6 0,9

ja, meegemaakt 103 jaar geleden 3 3

ja, meegemaakt langer dan 3 jaar geleden 16 15

I3. In hoeverre heb je op dit moment last van deze 

(echt)scheiding?

geen last 10 8

weinig last 8 8

redelijk veel last 2 3

veel last 0,7 0,7

erg veel last 0,3 0,3

I4. Heb je in de laatste 12 maanden er wel eens serieus over 

gedacht een eind te maken aan je leven?

nooit 91 92

een enkele keer 6 5

af en toe 1 2

vaak 0,8 0,7

heel vaak 0,3 0,4

I5. Heb je de laatste 12 maanden een poging ondernomen om een 

eind te maken aan je leven?

ja 1 0,9

nee 7 7

I6. Zit je nu met een probleem waarvoor je professionele hulp

(dus niet de hulp van bijvoorbeeld je ouders, vriend(inn)en) zou 

willen krijgen?

nee, ik heb wel een probleem maar dat los ik zelf op 18 17

nee, ik heb wel een probleem maar ik krijg al hulp van bekenden 5 4

nee, ik heb wel een probleem maar ik krijg al professionele hulp 4 3

nee, ik heb geen problemen 71 73

ja 2 2
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I7. Wat zou je doen als je professionele hulp nodig hebt?

geen idee 24 28

dan vraag ik dat aan mijn ouder(s)/ verzorger(s) 65 63

dan vraag ik dat aan iemand van de gemeente 0,2 0,6

dan vraag ik dat op school 11 11

dan vraag ik dat aan de huisarts 8 7

dan vraag ik het aan de GGD 3 3

dan regel ik dat zelf 10 11

anders 4 4

J. Veiligheid

J1. Voel jij je wel eens onveilig?

a. Overdag

ja, vaak 1 1

ja, soms 4 3

zelden 15 15

nee 81 82

b. 's Avonds/'s nachts

ja, vaak 3 3

ja, soms 14 15

zelden 30 28

nee 53 54

J2. Waar voel jij je wel eens onveilig?

ik voel me nooit onveilig 64 66

op straat in mijn eigen woonbuurt 8 7

op straat buiten mijn eigen woonbuurt 21 19

in het winkelcentrum 3 3

thuis 2 2

op school 2 2

tijdens het uitgaan 9 8

in de trein, tram, bus, metro 7 7

op het station (trein, bus, metro) 12 10

bij sportaccommodaties (sporthal, sportveld, zwembad, stadion etc.) 0,5 0,9

ergens anders 7 7
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Bijlage 1 

Algemene vragen 

    

    

A1 Ben je een jongen of een meisje?  jongen 

 meisje 

    

    

A2 Hoe oud ben je? 

 

ik ben    Jaar 

     

      

A3 Hoeveel kilo weeg je? (zonder 

kleren) 

ik weeg      kilogram 

         

         

A4 Hoe lang ben je? (zonder 

schoenen) 

ik ben      centimeter 

         

         

A5 Wat zijn de vier cijfers van de 

postcode van het adres waar je 

woont? 

         

         

           

           

A6 Bij wie woon je de meeste dagen van de week? Ik woon:  

Je mag één antwoord geven.  

  bij mijn vader en moeder (samen) 

 ongeveer de helft van de tijd bij mijn moeder en de helft van de tijd bij mijn vader  

(co-ouders) 

 bij mijn moeder en haar vriend(in) 

 bij mijn vader en zijn vriend(in) 

 alleen bij mijn moeder 

 alleen bij mijn vader 

 bij anderen (bijvoorbeeld pleegouders, andere familie, internaat) 

 zelfstandig 
    
    

A7 In welk land ben je 

geboren? 

In welk land is je moeder 

geboren? 

In welk land is je vader 

geboren? 

  Nederland  Nederland  Nederland 

  Suriname  Suriname  Suriname 

  Nederlandse Antillen  Nederlandse Antillen  Nederlandse Antillen 

  Aruba  Aruba  Aruba 

  Turkije  Turkije  Turkije 

  Marokko  Marokko  Marokko 

  ander land, namelijk:  ander land, namelijk:  ander land, namelijk: 

   

 

    

       

 



2 
 

A8 Wat is de hoogst voltooide opleiding van je moeder en vader (een opleiding 

afgerond met diploma of voldoende getuigschrift)? Vraag dit eventueel aan je ouders 

zelf. Invullen voor de ouder(s)/verzorger(s) bij wie je de meeste dagen van de week woont. 

  moeder/ 

verzorgster 

vader/ 

verzorger 

 niet van toepassing, er is geen moeder en/of vader in het 

huis waar ik de meeste dagen van de week woon 
  

 geen opleiding  
(lagere school niet afgemaakt) 

  

 basisonderwijs  

(lagere school, speciaal basisonderwijs) 
  

 lager of voorbereidend beroepsonderwijs  

(zoals LTS, LEAO, LHNO, VMBO) 
  

 middelbaar algemeen voortgezet onderwijs  

(zoals MAVO, (M)ULO, MBO-kort, VMBO theoretische leerweg) 
  

 middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend 

onderwijs (zoals MBO-lang, MTS, MEAO, BOL, BBL, INAS) 
  

 hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 

(zoals HAVO VWO, atheneum, gymnasium, HBS, MMS) 
  

 hoger beroepsonderwijs (zoals HTS, HEAO, HBO-V, kandidaats 

wetenschappelijk onderwijs) 
  

 wetenschappelijk onderwijs  

(universiteit) 
  

 andere opleiding 

 
  

   

   

A9 Hebben je moeder en vader (of verzorgers) op dit moment betaald werk? 

Je mag hier maar één antwoord aanklikken voor je moeder en één voor je vader. 

Invullen voor de ouder(s)/verzorgers bij wie je de meeste dagen van de week woont. 

 moeder/ 

verzorgster 

vader/ 

verzorger 

ja, voltijds (fulltime)   

ja, deeltijd (parttime)   

nee, is huisman/huisvrouw   

nee, is werkloos   

nee, is arbeidsongeschikt of langdurig ziek   

nee, is gepensioneerd of met de VUT   

dat weet ik niet   

    

    

A10 Hieronder zijn 7 gezichtjes afgebeeld die gevoelens weergeven. Welk gezichtje 
geeft het beste aan hoe jij je in de afgelopen 3 maanden voelde? 
Klik onder dat gezichtje het vakje aan. 

       

                               
  



3 
 

School 

  

  

B1 Zit je op school, volg je een opleiding 

of studie? 

 ja 

 nee   ga naar vraag C1 

 

    

B2 Welk soort onderwijs volg je? 

 basisonderwijs       

 brugklas Praktijkonderwijs 

 brugklas VMBO-tl (MAVO)/HAVO 

 brugklas HAVO/VWO/Gymnasium 

 praktijkonderwijs 

 VMBO theoretische leerweg (MAVO) 

 VMBO overig (gemengde leerweg, kaderberoepsgerichte  

leerweg of basisberoepsgerichte leerweg) 

 MBO (ROC, AOC) 

 HAVO 

 VWO (Atheneum, Gymnasium, Lyceum) 

 HBO 

 universiteit 

 Regionale Expertise Centra (REC) 

 ander soort onderwijs  

 onbekend/weet niet  

    

B3 Hoeveel dagen ben je de laatste 4 weken dat er school 

was thuis gebleven, omdat je ziek was?  

(Vakantieweken niet meetellen bij die 4 weken). 

 

 

  schooldagen 

    

      

B4 Hoeveel lesuren heb je de laatste 4 weken dat er school 

was gespijbeld?  

(Vakantieweken niet meetellen bij die 4 weken). 

 

 

  lesuren 

    

      

B5 Hoe vind je het op school?  hartstikke leuk 

 leuk 

 gaat wel 

 niet leuk 

 vreselijk 

    

B6 Hoe vaak ben je de afgelopen 3 

maanden op school gepest? 
 nooit 

 minder dan 2 keer per maand 

 2 of 3 keer per maand 

 ongeveer 1 keer per week 

 meerdere keren per week 

    

B7 Hoe vaak heb je de afgelopen 3 

maanden meegedaan aan pesten 

van een andere leerling op 

school? 

 nooit 

 minder dan 2 keer per maand 

 2 of 3 keer per maand 

 ongeveer 1 keer per week 

 meerdere keren per week 
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Gezondheid en welzijn 

 

 

 

C1 Hoe vind je je gezondheid in het algemeen?  heel goed 

 goed 

 gaat wel 

 niet zo best 

 slecht 

    

    

    

    

C2 De volgende vragen gaan over hoe je je voelt en hoe het met je ging in de afgelopen 

4 weken. Wil je bij elke vraag het antwoord geven dat het best benadert hoe vaak je 

je zo voelde? Klik op iedere regel één hokje aan. 

  altijd meestal vaak soms zelden nooit 

a.  Hoe vaak was je gedurende de 

afgelopen 4 weken erg zenuwachtig? 
      

b.  Hoe vaak zat je gedurende de 

afgelopen 4 weken zo erg in de put dat 

niets je kon opvrolijken? 

      

c.  Hoe vaak voelde je je gedurende de 

afgelopen 4 weken kalm en rustig? 
      

d.  Hoe vaak voelde je je de afgelopen 4 

weken somber en neerslachtig? 
      

e.  Hoe vaak was je gedurende de 

afgelopen 4 weken een gelukkig mens? 
      

        

        

C3 Er volgen nu enkele uitspraken. Wil je van elk van de volgende uitspraken aangeven 
in hoeverre die op jou, zoals je de laatste tijd bent, van toepassing is? 

 Klik op iedere regel één hokje aan. 

 
 

 

Ja 

Min of 

meer 

 

Nee 

 a. Er is altijd wel iemand in mijn omgeving bij wie ik met mijn 
dagelijkse probleempjes terecht kan. 

   

 b. Ik mis een echt goede vriend of vriendin. 

 
   

 c. Ik ervaar een leegte om mij heen. 
 

   

 d. Er zijn genoeg mensen op wie ik in geval van narigheid kan 
terugvallen. 

   

e. Ik mis gezelligheid om mij heen. 
 

   

 f. Ik vind mijn kring van kennissen te beperkt. 
 

   

 g. Ik heb veel mensen op wie ik volledig kan vertrouwen. 
 

   

 h. Er zijn voldoende mensen met wie ik me nauw verbonden 
voel. 

   

 i. Ik mis mensen om mij heen. 

 
   

 j. Vaak voel ik me in de steek gelaten. 

 
   

k. Wanneer ik daar behoefte aan heb, kan ik altijd bij mijn 
vrienden terecht. 
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C4 Wil je alstublieft bij iedere vraag een kruisje zetten in het vierkantje voor “niet 

waar”, “een beetje waar” of “zeker waar”? 

Het is belangrijk dat je alle vragen zo goed mogelijk beantwoordt, ook als je niet helemaal 

zeker bent of als je de vraag raar vindt. Wil je alstublieft bij je antwoorden denken hoe dat bij 

jou de laatste zes maanden is geweest. 

 
 

niet waar 
een beetje 

waar 
zeker 
waar 

a. Ik probeer aardig te zijn tegen anderen. Ik houd 

rekening met hun gevoelens 
   

b. Ik ben rusteloos, ik kan niet lang stilzitten 

 
   

c. Ik heb vaak hoofdpijn, buikpijn, of ik ben misselijk 

 
   

d. Ik deel makkelijk met anderen (eten, pennen enz.) 

 
   

e. Ik word erg boos en ben vaak driftig 

 
   

f. Ik ben nogal op mijzelf. Ik bemoei mij liever niet met 

anderen 
   

g. Ik doe meestal wat me wordt opgedragen 

 
   

h. Ik pieker veel 

 
   

i. Ik help iemand die zich heeft bezeerd, van streek is 

of zich ziek voelt 
   

j. Ik zit constant te wiebelen of te friemelen 

 
   

k. Ik heb minstens één goede vriend of vriendin 

 
   

l. Ik vecht vaak. Het lukt mij andere mensen te laten 

doen wat ik wil 
   

m. Ik ben vaak ongelukkig, in de put of in tranen 

 
   

n. Andere jongeren van mijn leeftijd vinden mij over 

het algemeen aardig 
   

o. Ik ben snel afgeleid, ik vind het moeilijk om me te 

concentreren 
   

p. Ik ben zenuwachtig in nieuwe situaties. Ik verlies 

makkelijk mijn zelfvertrouwen 
   

q. Ik ben aardig tegen jongere kinderen 

 
   

r. Ik word er vaak van beschuldigd dat ik lieg en 

bedrieg 
   

s. Andere kinderen of jongeren pesten of treiteren mij 

 
   

t. Ik bied vaak anderen aan hun te helpen (ouders, 

leerkrachten, kinderen) 
   

u. Ik denk na voor ik iets doe 

 
   

v. Ik neem dingen weg die niet van mij zijn thuis, op 

school of op andere plaatsen 
   

w. Ik kan beter met volwassenen opschieten dan met 

jongeren van mijn leeftijd 
   

x. Ik ben voor heel veel dingen bang, ik ben snel 

angstig 
   

y. Ik maak af waar ik mee bezig ben. Ik kan mijn 

aandacht er goed bij houden 
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C5 Heb je wel eens last van je gehoor?  
Bijvoorbeeld een piep in je oren, een doof gevoel, minder goed kunnen horen. 

  Nee, nooit    ga naar vraag C8 

 Ja, soms 

  Ja, vaak 

  Ja, altijd 

  

C6 Heb je wel eens last van je gehoor nadat je muziek hebt geluisterd met oordopjes of 
een koptelefoon?  
Bijvoorbeeld een piep in je oren, een doof gevoel, minder goed kunnen horen. 

  Nee, nooit 

 Ja, soms 

  Ja, vaak 

   

C7 Heb je wel eens last van je gehoor als je op een plek met harde muziek bent, of 
daarna?  

Bijvoorbeeld een piep in je oren, een doof gevoel, minder goed kunnen horen. 

  Nee, nooit 

 Ja, soms 

  Ja, vaak 

  

C8 Wat doe je als je een waarschuwing krijgt op je MP3-speler of telefoon over het 
volume? 

  Heb nog nooit een waarschuwing gehad 

 Niks, luister gewoon door  

  Zet het volume wat zachter 

  Krijg geen waarschuwing, omdat ik de volumebegrenzer aan heb 

  

C9 Doe je zelf iets om het risico op gehoorschade te verminderen?  
Je mag hier meer dan één antwoord geven. 

  Nee, nooit 

 Ja, ik gebruik gehoorbescherming (oordopjes) op een plek met harde muziek 

  Ja, ik gebruik een koptelefoon in plaats van oortjes om naar muziek te luisteren 

  Ja, ik zet het volume van mijn MP3-speler/smartphone niet maximaal 

  Ja, ik bewaar voldoende afstand tot de geluidsbron (box) op een plek met harde muziek 

 
 

Ja, ik neem regelmatig een rustpauze bij het luisteren van muziek met mijn MP3-speler/ 
smartphone 

  

  

 Mantelzorg is de zorg die je geeft aan een bekende uit je omgeving, zoals ouder(s), broer(s), 

zus(sen), buren of vrienden, die voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is. Deze 
zorg kan bijvoorbeeld bestaan uit: 1) boodschappen doen, koken en schoonmaken; 2) 
oppassen, aankleden en eten geven van jongere broertjes en zusjes; 3) helpen met eten, 
medicijnen geven aan zieke of gehandicapte familieleden en 4) troosten van een ziek familielid 
of het praten over problemen. Mantelzorg wordt niet betaald.  

  

C10 Geef jij momenteel mantelzorg?  

  nee    ga naar vraag D1 

 ja 

  

C11 Vind je het zwaar om mantelzorg te geven? 

  nee 

 een beetje 

  Ja 
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Leefstijl 

  

  

 De volgende vragen gaan over gezonde en riskante gewoonten. Wij willen graag weten hoeveel 

jongeren wel of niet gezond eten, bewegen, roken, alcohol of drugs gebruiken. 

 Denk bij het invullen van de volgende vragen aan de afgelopen week. 

  

D1 Hoeveel dagen per week ontbijt je meestal? 

  (bijna) nooit  4 dagen per week 

  1 dag per week  5 dagen per week 

  2 dagen per week  6 dagen per week 

  3 dagen per week  elke dag 

     

D2 Hoeveel dagen per week eet je fruit?  

(Bijvoorbeeld appels, sinaasappels, mandarijnen, bananen etc.) 

  (bijna) nooit   4 dagen per week  

  1 dag per week  5 dagen per week 

  2 dagen per week  6 dagen per week 

  3 dagen per week  elke dag 

  

D3 Hoeveel dagen per week eet je groente? 

  (bijna) nooit  4 dagen per week 

  1 dag per week  5 dagen per week 

  2 dagen per week  6 dagen per week 

  3 dagen per week  elke dag 

     

D4 Hoeveel blikjes energiedrank heb je DE AFGELOPEN 4 WEKEN gedronken?  

Hieronder verstaan we drankjes zoals Red Bull, Bullit, Rockstar, Golden Power, Highway, 

Rodeo, Burn, Monster. We bedoelen dus géén sportdrankjes in flesjes zoals AA−drank en 

Extran. 

  geen 

  minder dan 1 blikje per week 

  1 of 2 blikjes per week 

  3 tot 6 blikjes per week 

  1 of 2 blikjes per dag 

  3 of 4 blikjes per dag 

  5 tot 10 blikjes per dag 

  meer dan 10 blikjes per dag 

   

D5 Hoe vaak heb je DE AFGELOPEN 4 WEKEN energiedrankjes in combinatie met alcohol 
gedronken?  

Bijvoorbeeld in een mixdrankje of tussendoor? 

  nooit 

  minder dan 1 keer per week 

  1 of 2 keer per week 

  3 of 4 keer per week 

  5 tot 7 keer per week 

  8 keer of vaker 

   

D6 Heb je wel eens gerookt? (tenminste één sigaret, sigaar of pijp) 

  nee   ga naar vraag D8 

  ja 
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D7 Hoe vaak rook je nu?  

  ik rook niet 

  minder dan één keer per week 

  tenminste één keer per week, maar niet iedere dag  

  iedere dag 

   

D8 Heb je wel eens waterpijp gerookt?  

  nee   ga naar vraag D10 

  ja   

   

D9 Hoe vaak rook je nu waterpijp? 

  ik rook geen waterpijp (meer)  

  minder dan één keer per week 

  tenminste één keer per week, maar niet iedere dag 

  iedere dag 

   

D10 Heb je wel eens een e-sigaret (elektronische sigaret) of shisha-pen  

(e-shisha, electronic shisha of e-hookah) gerookt? 

  nee   ga naar vraag D12 

  ja 

  

D11 Hoe vaak rook je nu een e-sigaret of shisha-pen? 

  e-sigaret shisha-pen 

 a. ik rook geen e-sigaret of shisha-pen (meer)   

 b. minder dan één keer per week   

 c. tenminste één keer per week, maar niet iedere dag   

 d. iedere dag   

    

D12 Wat voor alcoholhoudende drank drink je?  

Je mag hier meer dan één antwoord geven. 

  ik heb nooit alcohol gedronken   ga naar vraag D24 

  bier 

  wijn, cider of campagne 

  breezers of andere mixdrankjes die je kant-en-klaar koopt  

(bijvoorbeeld Smirnoff Ice, Pisang Ambon Jus, Passoa Diablo, Black Vibe, Zinniz) 

  mixdrankjes die zelf gemixt worden (bijvoorbeeld Wodka-jus, Whisky-soda, Rum-cola) 

  shooters (kleine flesjes sterke drank, zoals Feigling, Flügel, Coco Loco, Lemon Drop) 

  alcopop (bijvoorbeeld Two Dogs, Janin juices, Hoopers Hooch) 

  likeur (bijvoorbeeld Pisang Ambon, Campari, Passoa, Coebergh) 

  sterke drank puur gedronken (bijvoorbeeld Whisky, Wodka, Jenever, Cognac) 

  Sherry, Port, Martini 

   

D13 Hoe vaak heb je iets met alcohol gedronken?  

We bedoelen het aantal gelegenheden, zoals een feestje of uitgaan.  

Klik op iedere regel één hokje aan. 

  

0 
keer 

1  
keer 

2 
keer 

3 
keer 

4 
keer 

5 
keer 

6 
keer 

7 
keer 

8 
keer 

9 
keer 

10 
keer 

11-19 
keer 

20 
keer 

of 
vaker 

a. in je hele 

leven 

 

             

b. in de 

laatste 4 

weken 
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D14 Op hoeveel van de vier doordeweekse dagen drink je meestal alcohol? 

(Dus van maandag tot en met donderdag). 

  4 dagen  1 dag 

  3 dagen  minder dan 1 dag 

  2 dagen  ik drink nooit alcohol op doordeweekse dagen  

  ga naar vraag D16 

     

D15 Hoeveel glazen, flesjes of blikjes alcohol drink je dan meestal op zo’n doordeweekse 

dag? (Dus van maandag tot en met donderdag). 

  11 glazen of meer per dag   4 glazen per dag 

  7-10 glazen per dag  3 glazen per dag 

  6 glazen per dag  2 glazen per dag 

  5 glazen per dag  1 glas per dag 

     

D16 Op hoeveel van de drie weekend dagen drink je meestal alcohol?  

(Dus vrijdag, zaterdag en zondag). 

  3 dagen  minder dan 1 dag 

 
 2 dagen 

 ik drink nooit alcohol in het weekend  

  ga naar vraag D18 

  1 dag   

     

D17 Hoeveel glazen, flesjes of blikjes alcohol drink je dan meestal op zo'n weekend dag? 

(Dus vrijdag, zaterdag en zondag). 

  20 glazen of meer per dag   5 glazen per dag 

  15-19 glazen per dag   4 glazen per dag 

  11-14 glazen per dag   3 glazen per dag 

  7-10 glazen per dag  2 glazen per dag 

  6 glazen per dag  1 glas per dag 

     

D18 Hoe vaak heb je de afgelopen 4 weken VIJF of MEER drankjes met alcohol gedronken 

bij één gelegenheid?  

(Bijvoorbeeld een feestje of op een avond). 

  nooit   5 of 6 keer 

  1 keer   7 of 8 keer 

  2 keer   9 keer of vaker 

  3 of 4 keer 

   

D19 Hoe vaak ben je dronken of aangeschoten geweest door het drinken van alcohol?  

Klik op iedere regel één hokje aan. 

  

0 
keer 

1 
keer 

2 
keer 

3 
keer 

4 
keer 

5 
keer 

6 
keer 

7 
keer 

8 
keer 

9 
keer 

10 
keer 

11-19 
keer 

20 
keer 

of 
vaker 

a. in je hele 

leven 

 

             

b. in de 

laatste 4 

weken 

             

 

D20 Hoe oud was je toen je voor het eerst een glas alcohol dronk? 

 ik was 

toen 

   jaar 
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D21 Als je alcohol drinkt, waar is dit dan meestal? Je mag maximaal drie antwoorden geven; 

als je op meer plekken alcohol drinkt, geef dan alleen de drie belangrijkste aan. 

  thuis, alleen 

  thuis, met anderen 

  bij anderen thuis 

  op een schoolfeest 

  in een disco 

  in een café, bar, snackbar of op een terras 

  in een restaurant 

  in de sportkantine of bij een vereniging 

  op straat, in een park of ergens anders buiten (en dan niet op een terras) 

  in een keet, hok of schuur 

  ergens anders 

   

D22 Hoe kom je meestal aan de alcohol die je drinkt? 

Je mag één antwoord geven. 

  ik koop het zelf (bijvoorbeeld in een winkel, bar, keet/hok) 

  anderen kopen het voor mij en ik betaal ze terug 

  ik krijg het van vrienden 

  ik krijg het van mijn ouders 

  ik krijg het van andere familieleden 

  anders  

   

D23 Wat vinden je ouders/verzorgers ervan dat je alcohol drinkt?  

  ze vinden het goed  

  ze vinden dat ik minder alcohol zou moeten drinken  

  ze raden het af  

  ze verbieden het 

  ze weten het niet 

  ze zeggen er niets van 

   

D24 Heb je wel eens softdrugs aangeboden gekregen (zoals hasj, wiet of GHB)? 

  ja 

  nee   ga naar vraag D26 

   

D25 Waar heb je wel eens hasj of wiet aangeboden gekregen?  

Je mag hier meer dan één antwoord geven. 

  op school 

  thuis of bij vrienden thuis 

  op straat, in een park of bij een hangplek 

  in een café of disco, op een feest of bij een concert 

  ergens anders  

    

D26 Heb je wel eens harddrugs aangeboden gekregen (zoals cocaïne, XTC, pep/speed)? 

  ja 

  nee   ga naar vraag D28 

   

D27 Waar heb je wel eens harddrugs (zoals cocaïne, XTC, pep/speed) aangeboden 

gekregen? Je mag hier meer dan één antwoord geven. 

  op school 

  thuis of bij vrienden thuis 

  op straat, in een park of bij een hangplek 

  in een café of disco, op een feest of bij een concert 

  ergens anders  
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D28 Heb je wel eens drugs gebruikt (zoals hasj, wiet, cocaïne, XTC, pep/speed, paddo’s)? 

  ja 

  nee   ga naar vraag D34 

   

D29 Hoe vaak heb je hasj of wiet gebruikt?  

Klik op iedere regel één hokje aan. 

  

0 
keer 

1 
keer 

2 
keer 

3 
keer 

4 
keer 

5 
keer 

6 
keer 

7 
keer 

8 
keer 

9 
keer 

10 
keer 

11-19 
keer 

20 
keer 

of 
vaker 

a.  in je hele 

leven 
             

b.  in de 

laatste 4 

weken 

             

  

D30 Hoe kom je meestal aan hasj of wiet?  

Je mag hier meer dan één antwoord geven. 

  ik gebruik het nu niet meer   ga naar vraag D32 

  van vrienden 

  via, via van iemand die ik niet goed ken 

  van een (huis)dealer 

  ik koop het in een coffeeshop 

  van schoolgenoten 

  ik kweek het zelf 

  anders  

   

D31 Waar gebruik je meestal hasj of wiet?  

Je mag hier meer dan één antwoord geven. 

  thuis 

  bij vrienden 

  café of disco, op een feest of bij een concert 

  in een coffeeshop 

  op of rond school 

  op straat, in een park of een andere plek buiten 

  ergens anders 

   

D32 Hoe vaak heb je in je hele leven onderstaande middelen gebruikt?  

Klik op iedere regel één hokje aan. 

  
0 

keer 
1 

keer 
2 

keer 
3 

keer 
4 

keer 
5 

keer 
6 

keer 
7 

keer 

8 keer 
of 

vaker 

a. XTC (ecstasy, MDMA) 

 
         

b. cocaïne (crack, coke of wit) 

 
         

c. hallucinogene paddenstoeltjes 

(paddo’s of magic mushrooms) 
         

d. amfetaminen (uppers, pep, speed) 

 
         

e. heroïne (horse, smack of bruin) 

 
         

f. LSD 

 
         

g. GHB 
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D33 Hoe vaak heb je in de laatste vier weken onderstaande middelen gebruikt? 

Klik op iedere regel één hokje aan. 

  

0 
keer 

1 
keer 

2 
keer 

3 
keer 

4 
keer 

5 
keer 

6 
keer 

7 
keer 

8 
keer 

of 
vaker 

a. XTC (ecstasy, MDMA) 

 
         

b. Heroine (crack, coke of wit) 

 
         

c. hallucinogene paddenstoeltjes 

(paddo’s of magic mushrooms) 
         

d. amfetaminen (uppers, pep, speed) 

 
         

e. Heroine (horse, smack of bruin) 

 
         

f. LSD 

 
         

g. GHB 

 
         

           

D34 Op hoeveel dagen per week doe je aan sport bij een club, vereniging of sportschool? 

Bijvoorbeeld: fitness, zwemmen, voetbal, tennis, dansen etc. 

  Ik sport niet bij een club, vereniging of sportschool 

  Minder dan 1 dag per week 

  1 dag per week 

  Meerdere dagen per week 

  Elke dag 

   

D35 Op hoeveel dagen per week sport of beweeg je in je vrije tijd zonder club, vereniging 

of sportschool?  

Bijvoorbeeld: voetballen op straat, fietsen, hardlopen, skeeleren, zwemmen, thuis dansen, 

kranten bezorgen etc. (lopen en fietsen naar school niet meetellen). 

  (Bijna) nooit 

  Minder dan 1 dag per week 

  1 dag per week 

  Meerdere dagen per week 

  Elke dag 

   

D36 Neem de afgelopen week in gedachten. Hoeveel dagen van de week besteed je 

minimaal één uur aan alle hierna genoemde activiteiten bij elkaar opgeteld: lopen of 

fietsen van en naar school, gymmen op school, sporten bij een sportvereniging en 

sporten buiten een sportvereniging om (bijvoorbeeld voetballen op straat)? 

  geen enkele dag 

  1 dag 

  2 dagen 

  3 dagen 

  4 dagen 

  5 dagen 

  6 dagen 

  7 dagen 

  

D37 Denk je dat je genoeg aan lichamelijke activiteit doet? 

  ja 

  nee 

  weet ik niet 
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 De onderstaande vragen hebben betrekking op hoe sterk je in je schoenen staat. In hoeverre 

laat jij je beïnvloeden door anderen bij de keuzes die je maakt. Het gaat hier bijvoorbeeld om 

keuzes op het gebied van uitgaan, roken, alcoholgebruik en seksualiteit. 

  

D38 Geef hieronder aan in hoeverre je het eens bent met onderstaande uitspraken 

Klik op iedere regel één hokje aan. 

 
 helemaal 

mee eens mee eens 

mee eens/ 
niet mee 

eens 
mee 

oneens 

helemaal 
mee 

oneens 

a.  Ik weet wat ik wel en 
niet wil 

     

b.  Ik zeg het als iemand 
iets doet wat ik 
vervelend vind 

     

c.  Ik laat mij makkelijk 

overhalen om dingen te 
doen die ik niet wil 

     

d.  Ik kan heel goed nee 
zeggen tegen mijn 
vrienden 

     

e.  Ik vind het moeilijk om 
hulp te vragen als 

iemand mij lastig valt 

     

f.  Ik doe alleen maar 
dingen die ik zelf echt 
wil 

     

g.  Ik kom voor mezelf op 
als iemand mij 
uitscheldt, beledigt of 

bedreigt 

     

h.  Als mijn vrienden iets 
doen wat ik eigenlijk niet 
wil dan doe ik toch maar 
mee 

     

       

       

Vrijetijdsbesteding 

  

  

E1 Hieronder staat een aantal dingen die je in je eigen tijd kunt doen. Hoeveel dagen per 

week doe je gewoonlijk deze dingen?  

Klik op iedere regel één hokje aan. 

  

  

dit doe ik 

nooit 

1 t/m 2 

dagen per 

week 

3 t/m 4 

dagen per 

week 

5 t/m 6 

dagen per 

week elke dag 

a.  boek/krant lezen      

b.  huiswerk maken      

c.  sporten      

d.  op straat rondhangen      

e.  vrijwilligerswerk doen      

f.  (online) gokken of spelen om 

geld (ook kaarten om geld) 
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E2 Hieronder staat een aantal verenigingen en organisaties. Wil je een kruisje zetten in 

de hokjes van de verenigingen of organisaties waar je lid van bent? 

Je mag hier meer dan één antwoord geven. 

  sportvereniging 

  zang-, muziek- of toneelvereniging  

  organisatie op het gebied van natuur of milieu (zoals: WNF Rangerclub, NJN)  

  Jeugdvereniging (bijvoorbeeld scouting, knutselclub) 

  vereniging of organisatie van kerk of moskee 

  ander soort vereniging of organisatie 

  geen lid van vereniging 

   

   

 De volgende vraag gaat over sociale media. Met sociale media bedoelen we bijvoorbeeld: 

- Berichten via smartphone, tablet, laptop of pc (zoals Whatsapp, Snapchat) 

- Sociale netwerken (zoals Facebook, Twitter) 

- Forums (zoals Fok.nl, Tweakers.net) 

 

E3 Hoe vaak ben je actief op sociale media? 

  (Bijna) nooit   ga naar vraag E5 

  Minder dan 1 dag per week 

  1 dag per week 

  2 of 3 dagen per week 

  4 of 5 dagen per week 

  (Bijna) elke dag 

   

E4 Hoeveel uur per dag ben je gemiddeld actief op sociale media? 

  Korter dan een half uur 

  Een half uur tot 1 uur 

  1 tot 2 uur 

  2 tot 3 uur 

  Meer dan 3 uur 

  

 De volgende vraag gaat over gamen. Met games bedoelen we alle spellen/spelletjes die je 

speelt op een smartphone, tablet, laptop, pc, Mac of spelcomputer (zoals Playstation, Wii, 

Xbox). 

 

E5 Hoe vaak speel je games? 

  (Bijna) nooit   ga naar vraag E7 

  Minder dan 1 dag per week 

  1 dag per week 

  2 of 3 dagen per week 

  4 of 5 dagen per week 

  (Bijna) elke dag 

   

E6 Hoeveel uur per dag ben je gemiddeld aan het gamen? 

  Korter dan een half uur 

  Een half uur tot 1 uur 

  1 tot 2 uur 

  2 tot 3 uur 

  Meer dan 3 uur 
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 De volgende vragen gaan over het gebruik van het internet voor jezelf (dus niet voor school) in 

de afgelopen 14 dagen. 

  

E7  nooit zelden soms vaak heel vaak 

a.  Hoe vaak ga je langer door met 

internetten, terwijl je je voorgenomen 

had om te stoppen? 

     

b.  Hoe vaak vind je het moeilijk om met 

internetten te stoppen? 
     

c.  Hoe vaak zeggen anderen 

(bijvoorbeeld ouders of vrienden) dat 

je minder zou moeten internetten? 

     

d.  Hoe vaak ga je liever internetten dan 

dat je tijd met anderen doorbrengt 

(bijvoorbeeld ouders of vrienden)?  

     

e.  Hoe vaak kom je slaap te kort door het 

internetten? 
     

f.  Hoe vaak ben je in gedachten met 

internet bezig, ook als je niet online 

bent? 

     

g.  Hoe vaak verheug je je op de volgende 

keer dat je kunt internetten? 
     

h.  Hoe vaak denk je dat je eigenlijk 

minder zou moeten internetten? 
     

i.  Hoe vaak heb je geprobeerd om 

minder tijd aan internetten te 

besteden en is dat niet gelukt? 

     

j.  Hoe vaak raffel je je huiswerk af om te 

kunnen internetten? 
     

k.  Hoe vaak maak je je huiswerk niet 

omdat je wilt internetten? 
     

l.  Hoe vaak ga je internetten omdat je je 

rot voelt? 
     

m.  Hoe vaak ga je internetten om een 

probleem te vergeten? 
     

n.  Hoe vaak voel je je rot wanneer je niet 

kunt internetten? 
     

       

E8 Hoe vaak heb je het afgelopen jaar de volgende ervaringen gehad OP INTERNET? 

  

nooit 

1 keer 

per 

maand 

2 á 3 

keer per 

maand 

± 1 keer 

per week vaker 

a.  iemand beledigde je      

b.  iemand was grof tegen je      

c.  iemand viel je lastig      

d.  iemand maakte je belachelijk      

e.  iemand negeerde je volkomen      

f.  iemand probeerde je te kwetsen      

g.  iemand pestte je      
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E9 Hoe vaak heb je het afgelopen jaar OP INTERNET het volgende zelf bij iemand 
gedaan? 

  

nooit 

1 keer 

per 

maand 

2 á 3 

keer per 

maand 

± 1 keer 

per week vaker 

a.  iemand beledigen       

b.  grof tegen iemand zijn      

c.  iemand lastig vallen      

d.  iemand belachelijk maken       

e.  iemand volkomen negeren      

f.  iemand proberen te kwetsen      

g.  iemand pesten      

  

  

Omgaan met geld 

    

F1 Kom je wel eens geld te kort?  ja, vaak 

 Dus dat je iets niet kunt kopen wat je wilt of 

moet hebben. 

 ja, soms 

  nee, nooit 

    

F2 Leen je wel eens geld van anderen?  

Denk hierbij aan geld lenen van je ouders, 

vrienden, een bank enz. 

 ja, vaak 

 ja, soms 

  nee, nooit 

    

F3 Heb je momenteel een schuld die je niet 

binnen een maand kunt aflossen? 

(terugbetalen) 

 ja 

 nee 

   

    

    

Relatie met ouders 

 

G1     Beantwoord de volgende vragen voor de vader en moeder bij wie je (de meeste tijd) 

in huis woont. Denk aan de afgelopen week…. 

 helemaal 

niet bijna niet gemiddeld nogal helemaal 

a. Heb je het gevoel gehad dat 

je ouders je begrijpen? 
     

b. Heb je het gevoel gehad dat 

je ouders van je houden? 
     

      

 

nooit 

zelden 
(bijna 
nooit) 

zo nu en 
dan 

(soms) 
redelijk 

vaak altijd 

c. Heb je je thuis gelukkig 

gevoeld? 
     

d. Hebben je ouders voldoende 

tijd voor je gehad? 
     

e. Hebben je ouders je eerlijk 

behandeld? 
     

f. Heb je met je ouders kunnen 

praten als je dat wilde? 
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Seksualiteit en veilig vrijen 

  

  

H1 Heb je wel eens geslachtsgemeenschap met iemand gehad?   

  nee nooit   ga naar vraag H6  ja, een paar keer 

  ja, één keer  ja, regelmatig 

     

H2 Hoe oud was je toen je voor het eerst met iemand geslachtsgemeenschap had? 

 ik was toen    jaar 

  

H3 De keren dat je met iemand geslachtsgemeenschap hebt gehad, zijn er toen 

condooms gebruikt? 

  ja, altijd   ga naar vraag H6  vrijwel nooit 

  meestal wel  nooit   ga naar vraag H5 

  soms 

   

H4 De laatste keer dat je geslachtsgemeenschap had, hebben jullie toen een condoom 

gebruikt? 

  ja 

  nee 

  ik weet het niet meer 

   

H5 De laatste keer dat je geslachtsgemeenschap had, hebben jullie toen een ander 

voorbehoedsmiddel dan een condoom gebruikt? 

  nee  

  ja, de pil 

  ja, een ander voorbehoedsmiddel (bijvoorbeeld spiraaltje, prikpil) 

  ik weet het niet meer 

  

H6 Heb je wel eens tegen je zin in een seksuele ervaring met iemand gehad? Met seksuele 

ervaring bedoelen we alles van zoenen, intiem betasten tot naar bed gaan toe. 

  ja 

  nee 

  

H7 Voor de JONGENS: Stel dat er in jouw klas een jongen zit die op jongens valt (homo is). 

Wat zou je wel, misschien of juist niet doen? Voor de MEISJES: Stel dat er in jouw klas 

een meisje zit dat op meisjes valt (lesbisch is). Wat zou je wel, misschien of juist niet 

doen? Geef op iedere regel een antwoord. 

  

 

 Zeker wel  Wel  

Misschien 
wel, 

misschien 
niet  

Niet  Zeker niet  

a. Ik zou rustig 
vriendschap met 
hem/haar sluiten 

     

b. Ik zou laten merken 
dat hij/zij van mij af 
moet blijven 

     

c. Ik zou in de pauze 

liever naast iemand 
anders gaan zitten 
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H8 Als een jongen of een meisje op jouw school homoseksueel is, denk je dan dat 

diegene dat op school eerlijk zou kunnen vertellen? 

  Ja, tegen iedereen op school 

  Ja, alleen tegen zijn of haar vrienden 

  Nee 

  Dat weet ik niet 

   

   

Vragen over dingen waar je mee kunt zitten 

  

  

I1 Hieronder worden dingen genoemd, waar je mee kunt zitten of waar je problemen 

mee kunt hebben. Waar zit jij mee? 

  ik zit hier 

(bijna) nooit 

mee 

ik zit hier 

regelmatig mee 

dit probleem 

houdt mij dag 

en nacht bezig 

a.  mezelf (hoe ik ben)    

b.  mijn gezondheid    

c.  mijn uiterlijk    

d.  keuzes die ik moet maken    

e.  schoolprestaties/cijfers    

f.  situatie op school    

g.  situatie op mijn werk    

h.  situatie thuis    

i.  verkering of relaties    

j.  vrienden en vriendinnen    

k.  eenzaamheid    

l.  vrijen of seksualiteit    

m.  ongewenste zwangerschap    

n.  homoseksualiteit    

o.  seksueel misbruik    

p.  geweld of mishandeling    

q.  onveilig gevoel op straat of bij uitgaan    

r.  gepest worden    

s.  gediscrimineerd worden    

t.  geloof of cultuur    

u.  overlijden van iemand     

v.  verveling    

w.  alcohol of druggebruik    

x.  geldproblemen    

y.  iets anders    

     

I2 Heb je ooit een (echt)scheiding van je ouders/verzorgers meegemaakt of maak je dit 
nu mee? 

  Nee, nooit meegemaakt    ga naar vraag I4 

  Ja, ik maak dit nu mee 

  Ja, meegemaakt korter dan 1 jaar geleden 

  Ja, meegemaakt 1-3 jaar geleden 

  Ja, meegemaakt langer dan 3 jaar geleden 
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 I3 In hoeverre heb je op dit moment last van deze (echt)scheiding? 

  Geen last 

  Weinig last 

  Redelijk veel last 

  Veel last 

  Erg veel last 

   

 I4 Heb je in de laatste 12 maanden er wel eens serieus over gedacht een eind te 
maken aan je leven? 

  Nooit    ga naar vraag I6 

  Een enkele keer 

  Af en toe 

  Vaak 

  Heel vaak 

   

 I5 Heb je de laatste 12 maanden een poging ondernomen om een eind te maken aan 
je leven? 

  Ja 

  Nee 

   

I6 Zit je nu met een probleem waarvoor je professionele hulp  

(dus niet de hulp van bijvoorbeeld je ouders, vriend(inn)en) zou willen krijgen? 

  nee, ik heb wel een probleem maar dat los ik zelf op 

  nee, ik heb wel een probleem maar ik krijg al hulp van bekenden 

  nee, ik heb wel een probleem maar ik krijg al professionele hulp 

  nee, ik heb geen problemen 

  ja 

  

I7 Wat zou je doen als je professionele hulp nodig hebt? 

Je mag hier meer dan één antwoord geven. 

  Geen idee 

  Dan vraag ik dat aan mijn ouder(s)/ verzorger(s) 

  Dan vraag ik dat aan iemand van de gemeente 

  Dan vraag ik dat op school 

  Dan vraag ik dat aan de huisarts 

  Dan vraag ik het aan de GGD 

  Dan regel ik dat zelf 

  Dan neem ik contact op met:  

 
 

          

                                                                              

   

   

Veiligheid 

  

  

J1 Voel jij je wel eens onveilig?  

Klik op iedere regel één hokje aan. 

  ja, vaak ja, soms zelden nee 

a.  overdag     

b.  ‘s avonds / ‘s nachts     
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J2 Waar voel jij je wel eens onveilig?  

Je mag hier meer dan één antwoord geven. 

  ik voel me nooit onveilig 

  op straat in mijn eigen woonbuurt 

  op straat buiten mijn eigen woonbuurt 

  in het winkelcentrum 

  thuis 

  op school 

  tijdens het uitgaan 

  in de trein, tram, bus, metro 

  op het station (trein, bus, metro)  

  bij sportaccommodaties (sporthal, sportveld, zwembad, stadion etc.) 

  ergens anders  

    

    

Tot slot 

  

  

K1 Volg je voortgezet onderwijs? 

Vul dan hiernaast het nummer in dat bij de school hoort waarop je zit,  

zie de bijgevoegde Schoollijst Voortgezet onderwijs Zuidoost-Brabant.  

Bijv. Zit je op Het Varendonck college in Asten (code 01),  

vul dan een 0 in het eerste hokje in en vul een 1 in het tweede hokje in. 

   

   

   

  Niet van toepassing 

 

   

K2 Ben je 16 jaar of ouder en vind je het leuk om af en toe een korte digitale vragenlijst 
in te vullen? Meld je dan aan voor het GGD panel! Je ontvangt dan per e-mail 
maximaal drie keer per jaar een uitnodiging voor een korte vragenlijst. Je kunt je 
hier op elk moment weer voor afmelden.  
 
Mijn e-mailadres: 

  
 

 
 

K3 Heb je nog op- of aanmerkingen op deze vragenlijst? Vul die dan hieronder in. 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 

Dit is het einde van de lijst! 
 

Als je klaar bent, verstuur dan de vragenlijst in de bijgevoegde antwoordenvelop. 
Hartelijk bedankt voor je medewerking! 

 
 

BARCODE 



 

 

Bijlage 2 

Figuur 1: Regio Zuidoost-Brabant, indeling in subregio’s  

 


