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Voorwoord
Kinderen en jongeren staan volop in de belangstelling. Die belangstelling wordt
ten dele ingegeven door oprechte bezorgdheid. In de media vinden we geregeld
berichten over dikke kinderen die te weinig bewegen of over verveelde jeugd
die hinderlijke overlast veroorzaakt. Bezorgdheid wordt ook ingegeven door de
vrees dat niet alle jongeren even goed mee kunnen komen in de maatschappij;
jongeren die voortijdig schoolverlaten of anderszins afhaken.
Anderzijds wordt onze belangstelling ingegeven door even oprechte verwondering over het gemak waarmee jongeren met elkaar omgaan en communiceren en
daarbij gebruik maken van zaken als mobiele telefonie en internet. We zien een
nieuwe generatie jeugdigen die volledig is ondergedompeld in de informatiemaatschappij en daar als vanzelfsprekend mee om weet te gaan. Ze hebben
gemakkelijk toegang tot informatie, laten zich niet voor de gek houden en waarderen oprechtheid en authenticiteit.
Voor de jongeren van vandaag is een computer met internet even vanzelfsprekend als – pak ‘m beet – dertig jaar geleden een telefoon. Door de Jeugdpeiling
weten we dat van de jongeren in de stad Groningen 95 procent thuis de beschikking heeft over een computer met internet. Dat is goed om te weten, al is het
niet de belangrijkste reden om elke vier jaar een Jeugdpeiling te organiseren.
In de gemeente Groningen vinden we het belangrijk dat kinderen en jongeren in
de stad veilig en gezond opgroeien. Daarom zorgt de gemeente voor goede
voorzieningen op het gebied van onderwijs, welzijn, sport en cultuur. Van
goede scholen tot (digitale) trapveldjes, van sportaccommodaties tot oefenruimte voor bandjes.
Om na te gaan of we met het jeugdbeleid op de goede weg zijn, organiseert de
gemeente elke vier jaar de Jeugdpeiling: een uitgebreid onderzoek onder
jongeren van 9 tot en met 17 jaar. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden
een goed beeld te hebben van de omstandigheden waarin jongeren opgroeien.
Ook hechten we er veel waarde aan te weten hoe jongeren aankijken tegen
school en oordelen over allerlei voorzieningen die er voor hen zijn, in de eigen
buurt en in de stad.
De Jeugdpeiling 2006 levert ons een schat aan informatie. Doordat het onderzoek eens in de vier jaar wordt gehouden, krijgen we ook een beeld van wat er
in onze stad verandert. De razendsnelle opmars van het gebruik van internet is
daar een voorbeeld van. Ook op andere gebieden zien we veranderingen, al
gaan die – en dat is maar gelukkig ook – niet allemaal zo snel. We zien een
gestage toename van het aantal moeders dat werkt. Daar spelen we op in door

het aanbieden van dagarrangementen rond het basisonderwijs. We zien meer
jongeren met een gezonde leefstijl en we zien meer jongeren die aan sport
doen: positieve ontwikkelingen, die we de komende jaren verder willen stimuleren.
Met het merendeel van de kinderen en jongeren in de gemeente Groningen gaat
het heel goed. Zij groeien op in gezondheid, kunnen het thuis goed vinden met
hun ouders, hebben vrienden en gaan met plezier naar school. Voor een ander,
veel kleiner deel van de jeugdigen geldt dat zij opgroeien in veel minder
gunstige omstandigheden. Deze kinderen en jongeren – en hun ouders – hebben
soms een extra steuntje in de rug nodig. Ondersteuning als de gewone dingen
moeilijk gaan en hulp als er problemen dreigen te ontstaan. Om dit mogelijk te
maken stelt het stadsbestuur de komende jaren dan ook extra middelen
beschikbaar. Daarmee willen we bereiken dat alle kinderen en jongeren,
ongeacht hun startpositie, volop aan de samenleving deel kunnen nemen.
De gemeente Groningen kent inmiddels een traditie als het gaat om het doen
van jeugdonderzoek. De Groninger Jeugdpeiling bestaat inmiddels tien jaar. De
uitgave van 2006 is dan ook een jubileumeditie! Jeugdonderzoek kan alleen
bestaan dankzij de medewerking van jeugdigen. Daarom willen we bovenal alle
– ruim 2.500 – kinderen en jongeren die aan deze Jeugdpeiling hebben
meegewerkt hartelijk bedanken voor hun medewerking.

Namens het college van burgemeester en wethouders,
de burgemeester			

de secretaris

Jacq. Wallage				

H.P. Bakker
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1	 Inleiding
Kinderen en jongeren zijn afhankelijk van volwassenen. Hulpeloos
als ze zijn bij de geboorte, wringen zij zich tijdens het opgroeien
los van deze afhankelijkheid ten einde zelf als volwassenen door
het leven te kunnen gaan. Elke ouder probeert daar zo goed
mogelijk mee om te gaan. Uit bezorgdheid vraagt menigeen zich af
of het allemaal wel goed komt. Deze bezorgdheid is van alle tijden
en culturen. Wie kan zich uit zijn eigen jeugd geen aanvaringen
met ouders herinneren over kapsel, kleding, ‘verkeerde’ vrienden,
enzovoorts. Gelukkig weten ouders en kinderen hier bijna altijd
goed uit te komen. Dit lukt echter niet altijd, wat er soms toe kan
leiden dat gezinnen dreigen te ontsporen. In dergelijke gevallen
kan er een beroep worden gedaan op allerlei ondersteuningsarran‑
gementen vanuit de overheid.
De overheid hecht er groot belang aan dat kinderen en jongeren tot verantwoordelijke burgers opgroeien. Immers, zij hebben de toekomst, en mogen niet het
kind van de rekening worden. De overheid schept voorwaarden zodat ouders zo
goed mogelijk hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen
kunnen waarmaken. De overheidsondersteuning varieert van het installeren
van speeltoestellen op grasveldjes tot en met de aanpak van kindermishandeling, van het subsidiëren van jeugdtoneel tot het terugdringen van schoolverzuim.
Geen ander beleidsterrein is zo breed als het jeugdbeleid. De roep klinkt dan
ook om een Minister van Jeugdbeleid die alle beleidsontwikkelingen en de
uitvoering ervan coördineert. Sommige gemeenten, waaronder de gemeente
Groningen, zijn de landelijke overheid voorgegaan en hebben een wethouder
Jeugd geïnstalleerd. Ook kent de gemeente een integraal jeugdbeleid, verwoord
in ‘Beleidskader 2005-2010; Opgroeien in balans’.
Een van de manieren om de stem van kinderen en jongeren te laten horen is
door middel van onderzoek. De gemeente Groningen heeft haar Bureau Onderzoek in 1996 gevraagd een Jeugdmonitor te ontwikkelen. Sindsdien is een
aantal metingen voor deze monitor verricht. In 2002 is de monitor grondig
aangepast; vergelijken van de resultaten uit 2006 is daardoor vooral met 2002
mogelijk. Dat gebeurt in deze rapportage dan ook volop.

	

Jeugdbeleid uit de begroting 2005 van het Ministerie van VWS

	

Opgroeien in balans, gemeente Groningen 2005

	

In de jaren 2002, 1998 en 1996
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1.1 Vraagstelling van het onderzoek

Het doel van de Jeugdpeiling is het op systematische wijze in kaart brengen van
ontwikkelingen en trends in riskante gewoonten bij jongeren in de gemeente
Groningen
De vraagstelling van het onderzoek luidt dan ook als volgt:
Hoe staat het met de jeugd en in hoeverre wijkt de huidige stand van zaken af
van die van vier jaar geleden?
1.2

Opzet van het onderzoek

De onderzoekspopulatie bestaat uit jeugdigen in de leeftijd van 9 tot en met 17
jaar. Zij zijn persoonlijk aangeschreven op basis van gegevens uit de Gemeentelijke BasisAdministratie (GBA). Dat is gebeurd in de periode april-mei 2006. In
2002 werd in het najaar geënqueteerd.
Waar in deze rapportage ‘jeugdigen’ wordt geschreven, gaat het over de hele
groep. De term ‘kinderen’ gebruiken we om de groep van 9 tot en met 11 jaar
aan te duiden en bij ‘jongeren’ gaat het over de groep van 12 tot en met 17 jaar.
Er zijn twee vragenlijsten: één voor kinderen in de basisschoolleeftijd, en één
voor jongeren in het voortgezet onderwijs. De twee vragenlijsten verschillen op
een aantal punten. Zo wordt bij de kinderen minder uitgebreid ingegaan op
middelengebruik. Daarnaast zijn over een aantal onderwerpen – zoals seksueel
gedrag – aan 9-11-jarigen geen vragen gesteld.
De jongeren vanaf 12 jaar groeperen we in drie leeftijdscategorieën:
12- en 13-jarigen, 14- en 15-jarigen en 16- en 17-jarigen.
Er worden zes stadsdelen onderscheiden, te weten:
1 Centrum/Binnenstad
2 Oude wijken
3 Noordwest
4 Noorddijk
5 Zuid
6 Hoogkerk en omliggende gebieden
In figuur 1.1 is de ligging van deze stadsdelen in de gemeente weergegeven.
In de stadsdelen Oude wijken en Noorddijk worden bovendien de wijken De
Hoogte, Oosterparkwijk, Lewenborg en Beijum afzonderlijk onderscheiden.
Per leeftijdscategorie en stadsdeel is een afzonderlijke steekproef getrokken. In
totaal zijn de antwoorden van 894 kinderen in de basisschoolleeftijd en van
1.800 jongeren verwerkt.

Voor een meer uitgebreide methodologische verantwoording verwijzen we naar
de bijlage.
Fig 1.1	 Stadsdelen Jeugdpeiling 2006
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1.3

Indeling van het rapport

De antwoorden op de respectievelijk 100 en 129 vragen die de kinderen en
jongeren zijn voorgelegd leveren een grote hoeveelheid analysemateriaal op. In
deze rapportage behandelen we niet al deze informatie. We hebben de meest
sprekende resultaten er uitgelicht en ondergebracht in zes hoofdstukken,
gevolgd door een samenvattend hoofdstuk. Het verzamelde materiaal biedt
mogelijkheden tot verder onderzoek. Dit kan variëren van een snel en kort
overzicht van een bepaalde groep of een bepaalde vraag, tot een nadere uitlichting van een stadsdeel of een bepaald thema.
Hoofdstuk 2 geeft een algemeen overzicht van de jeugd en de omstandigheden
waarin die opgroeit.
In hoofdstuk 3 beschouwen we het sociale verband waarin jeugdigen in de
gemeente Groningen opgroeien, oftewel de thuissituatie.
Daarna geven we een beeld van de verschillen tussen schooltypen. We vergelijken de vensterscholen met andere basisscholen, en de vier meest bezochte
typen scholen in het voortgezet onderwijs.
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Het vijfde hoofdstuk gaat over de eigen tijd. We behandelen de besteding van
deze tijd, met aandacht voor sport in het bijzonder. Verder komt de opvang
rond schooltijden hier aan de orde en het gebruik van en de tevredenheid over
voorzieningen.
Hoofdstuk 6 behandelt welbevinden en riskant gedrag. We onderzoeken
drinken, roken, drugs, voeding en het overschrijden van de regels.
In hoofdstuk 7 rapporteren we over de stapeling van opgroeirisico’s en de
geografische spreiding van jongeren met een aantal belangrijke kenmerken.
Om recht te doen aan het monitorkarakter van de Jeugdpeiling zijn in een
afzonderlijke tabellenboek alle gegevens in de vorm van rechte tellingen opgenomen, voor de jaren 2002 en 2006. Ook in de tekst worden veelvuldig vergelijkingen getrokken tussen 2006 en 2002. Waar dit in de tekst niet gebeurt hebben
we de vergelijking beoordeeld als minder interessant.
Behalve vergelijking in de tijd is het prettig om Groningen in landelijk perspectief te kunnen plaatsen. Dit gebeurt op een aantal plaatsen in de tekst. Feit is
echter dat er geen landelijke Jeugdmonitor is. Verschillen in zaken als vraagstelling, verzamelmethode en –periode maken vergelijkingen met gegevens uit
andere bronnen tot een lastige zaak. Wellicht dat een volgende Groninger Jeugdpeiling kan putten uit methodiek en gegevens die worden gegenereerd uit de
landelijke Jeugdmonitor waaraan momenteel wordt gewerkt.

	

Het tabellenboek is op www.bureauonderzoek.nl te bekijken, te downloaden en te printen.
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Jongeren in beeld
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Jongeren in beeld
Dit hoofdstuk beschrijft de jongeren in de gemeente Groningen.
Kort gezegd: wie zijn ze en wat doen ze? We beschrijven een aantal
persoonskenmerken en de huishoudens waarvan jongeren deel
uitmaken. Daarna komen school, gezondheid, vrijetijd, welbevin‑
den en riskant gedrag aan de orde.

2.1	

Persoonskenmerken

Voor de beschrijving van algemene kenmerken van jongeren maken we gebruik
van gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA, het bevolkingsregister) en van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Leeftijd

De GBA-gegevens laten ons zien dat de gemeente Groningen bijna 28.000
inwoners tot 18 jaar telt. Bijna de helft hiervan, 12.600 kinderen en jongeren, is
tussen de 9 en 17 jaar. Dit is 7 procent van de bevolking van de gemeente. In
heel Nederland is 11 procent tussen de 9 en 17 jaar. In de Jeugdpeiling worden
de jeugdigen in vier leeftijdscategorieën gegroepeerd.
Tab 2.1	Jeugdigen naar leeftijdscategorie

Leeftijdsgroep
9-11 jaar

aantal

percentage

4.140

33%

12-13 jaar

2.767

22%

14-15 jaar

2.905

23%

16-17 jaar
Totaal

2.793

22%

12.605

100%

Bron: GBA

Het aantal kinderen van 9 tot en met 11 jaar is ongeveer anderhalf keer zo groot
als de andere leeftijdsgroepen, doordat deze categorie drie jaarcohorten
beslaat. Landelijk is de verhouding tussen deze leeftijdsgroepen exact
hetzelfde.
Een derde van de Groningse jeugdigen woont in het stadsdeel Noorddijk
(± 4.400 jongeren). Dat is vijf keer zo veel als in het Centrum of Hoogkerk en
omgeving (± 950) . In de Oude wijken woont ongeveer een op de tien (1.150), en
in de stadsdelen Zuid en Noordwest woont elk ongeveer een vijfde van de jeugdigen (ongeveer 2.650).

	

in april 2006

17

Geslacht
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Er zijn iets meer jongens dan meisjes in de gemeente Groningen. Maar het
verschil is nog geen twee procent. Deze verhoudingen zien we ook terug in de
stadsdelen en wijken en in de leeftijdsgroepen.
Etnische achtergrond

Drie kwart van de jongeren in de gemeente Groningen heeft een volledig Nederlandse achtergrond (tabel 2.2). Een kwart van de jongeren heeft dus een nietNederlandse achtergrond (24 procent). In heel Nederland heeft 22 procent van
de jeugdigen van 9‑17 jaar een allochtone etnische achtergrond.
Tab 2.2 Samenstelling 9-17-jarige bevolking gemeente Groningen,
naar etnische achtergrond

april 1996
Nederlands

77%

Overig westers, Indonesisch/Moluks

april 2006
76%

10%

7%

Aziatisch

3%

4%

Surinaams

4%

3%

Antilliaans/Arubaans

2%

3%

Afrikaans, Oost-Europees, Turks, Zuid/Midden-

4%

7%

100%

100%

Amerikaans, Marokkaans, Zuid-Mediterraan*

* elke afzonderlijke groep vormt 0 tot 1 procent van de 9-17-jarigen.
Bron: GBA

In de gemeente Groningen wonen relatief weinig zogenaamde traditionele immigranten. De allochtone jeugd in de gemeente bestaat uit veel verschillende, in
omvang kleinere etnische groepen. Tien jaar geleden zagen we globaal
hetzelfde beeld. Het aandeel met een overige westerse of Indonesisch/Molukse
achtergrond is als enige veranderd, en afgenomen van 10 naar 7 procent van de
jeugdigen. In totaal heeft 17 procent van de jeugd in de gemeente Groningen
een niet-westerse achtergrond. Dit percentage is in tien jaar tijd toegenomen. In
1996 was dit 13 procent.
In de stadsdelen Oude wijken en Noordwest zien we concentraties van jeugdigen met een buitenlandse etnische achtergrond. Van de jeugdigen in De Hoogte
is 14 procent van Surinaamse herkomst.

	

Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen/Arubanen

Fig 2.1	 Samenstelling 9-17-jarigen naar etnische achtergrond en stadsdeel
(bron: GBA)
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Als we kijken naar de aantallen allochtone jeugdigen per stadsdeel (tussen
haakjes achter de naam), blijkt dat de meeste allochtone jeugdigen in Noordwest
en Noorddijk wonen. De kinderen en jongeren die de enquête hebben ingevuld
en teruggestuurd, lijken wat betreft etnische achtergrond sterk op de gehele
onderzoekspopulatie.
2.2

De huishoudenskenmerken

Deze paragraaf beschrijft in het kort de kenmerken van de huishoudens waarin
9- tot en met 17-jarigen opgroeien. Het gaat dan om de samenstelling van het
huishouden en de economische positie die het inneemt.
Gezinssamenstelling

Als we de samenstelling van de gezinnen waarin de jeugdigen van 9 tot en met
17 jaar wonen, vergelijken met die van tien jaar geleden ontstaat figuur 2.2.
Fig 2.2 Jeugdigen naar gezinssamenstelling, 1996 en 2006 (bron: GBA)
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In 2006 groeit een kleiner percentage van de jongeren dan in 1996 op in een
gezin met hun beide eigen ouders. Dit percentage is teruggelopen van 65 naar
61 procent. De percentages eenoudergezinnen en nieuw samengestelde
gezinnen zijn juist wat toegenomen.
In figuur 2.3 zien we dat de gezinssamenstelling voor de onderscheiden leeftijdsgroepen verschilt.
Fig 2.3 Percentage jeugdigen naar gezinssamenstelling (Bron: GBA)
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Het aandeel jeugdigen dat in huis woont bij de eigen vader en moeder, neemt
met het toenemen van de leeftijd af van 65 naar 55 procent. Eerst zien we een
toename van het aandeel eenoudergezinnen, in de oudste leeftijdsgroep wonen
meer jongeren ‘anders’. Meestal is dit zelfstandig wonen.
Ongeveer 10 procent van alle jeugdigen woont in een nieuw samengesteld
gezin: een eigen ouder met een nieuwe partner, of afwisselend bij beide ouders
waarbij minstens één ouder een nieuwe partner heeft.
In de respondentengroep zitten wat minder kinderen uit eenoudergezinnen en
wat meer uit traditionele gezinnen met beide eigen ouders. In de oudste leeftijdscategorie blijft de groep uit een ‘ander’ huishouden wat achter. Dit zijn
voornamelijk jongeren die zelfstandig wonen.
Opleidingsniveau ouders

We hebben de jongeren gevraagd naar het opleidingsniveau van hun ouders.
Figuur 2.4 geeft het hoogste opleidingsniveau van ouders in hetzelfde huishouden weer.

Fig 2.4 Opleidingsniveau van hoogstopgeleide inwonende ouder van
jongeren (12-17
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Ongeveer de helft van de jongeren groeit op met een hoogopgeleide ouder in de
buurt. Nog eens een vijfde heeft een ouder met een diploma op mbo-niveau. Eén
op de zestien jongeren heeft ouders met een opleiding op het niveau van basisonderwijs of lager beroepsonderwijs (lbo, of nu: vmbo beroepsgerichte leerwegen).
In vergelijking met heel Nederland is het opgegeven opleidingsniveau van de
ouders van jeugdigen in de gemeente hoog. Maar liefst twee keer zoveel ouders
hebben een opleiding op minimaal hbo-niveau.
Werkende ouders

Acht van de tien jeugdigen hebben een werkende vader, driekwart een werkende
moeder. Bijna tweederde heeft twee werkende ouders (64 procent). Van de werksituatie van de ouders geven we in tabel 2.3 een overzicht.
Vijf procent van de jeugdigen heeft geen enkele ouder met een betaalde baan.
Negen procent heeft en/of geeft geen informatie over werk van een of beide
ouders, meestal betreft het de vader (acht van de negen procent). Het gaat hier
met name om vaders die niet (meer) in hetzelfde huis wonen. Een enkeling geeft
over geen van beide ouders informatie.
	

Het komt voor dat percentages niet tot 100 optellen, maar tot 99 of 101. Dit wordt veroorzaakt
door het afronden op hele getallen.

Tab 2.3 Werksituatie ouders

15%

36%

15%

1%

67%

werkt in deeltijd

3%

10%

2%

0%

15%

geen werk

3%

2%

5%

0%

10%

geen info

2%

3%

3%

1%

8%

Totaal

23%

51%

24%

Totaal

werkt voltijds

geen info

geen werk

vader

werkt in deeltijd

moeder

werkt voltijds
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2% 100%

In vergelijking tot de Jeugdpeiling in 1996 komt het veel meer voor dat beide
ouders parttime werken. Indertijd was dat een verwaarloosbaar klein percentage, nu is dat bij 10 procent van de jeugdigen het geval.
Het anderhalve-kostwinnersmodel is in de helft van de gezinnen met jeugdigen
van kracht.
Met name het aandeel jeugdigen van wie alleen de vader werkt, is sterk afgenomen, van rond de 30 procent naar 17 procent. In totaal had in 1996 bijna
40 procent van de ondervraagde jeugdigen een moeder zonder betaald werk. In
2006 is dit percentage gedaald naar 24 procent. Het CBS constateert dat er
steeds meer financieel onafhankelijke vrouwen komen. Volgens het CBS gaat
het met name om jongere en oudere vrouwen. In Groningen zien we dat ook
	

De totalen over vaders staan in de laatste kolom van tabel 2.3: 67 procent van de jeugdigen heeft
een vader die voltijds werkt en 15 procent een die in deeltijd werkt. Dus in totaal heeft 82 procent
van de jeugdigen een werkende vader.
De totalen over moeders staan in de onderste rij; 23 procent van de jeugd heeft een voltijds
werkende moeder, en 51 procent een moeder die in deeltijd werkt. In totaal heeft dus 74 procent
een werkende moeder.

	

36 procent heeft een voltijds werkende vader en een in deeltijd werkende moeder, 3 procent
omgekeerd en 10 procent twee ouders die in deeltijd werken.

	

Op 5 september 2006 laat het CBS zien dat 44 procent van de vrouwen in Nederland financieel
onafhankelijk is, terwijl dat in 2000 nog 40 procent was.

steeds meer moeders brood op de plank brengen. Als ze dan nog niet financieel
onafhankelijk zijn, is het potentieel er in elk geval wel. Voor de nabije toekomst
betekent dit dat de vraag naar dienstverlening die is gericht op kinderen en het
huishouden, zal toenemen.
Financiële situatie

We weten uit gegevens van de Dienst Sociale Zaken en Werk dat 16 procent van
de Groningse kinderen en jongeren opgroeit in een huishouden met een
bijstandsuitkering. Tien jaar geleden was dit nog 22 procent.
In de enquête is gevraagd of de jeugdigen het thuis rijk, eerder rijk dan arm of
juist eerder arm dan rijk hebben of zelfs ronduit arm zijn.
In totaal schat driekwart in dat ze thuis genoeg geld hebben om rond te komen
(zie figuur 2.5). Drie procent is van mening dat ze arm zijn en 22 procent eerder
arm dan rijk. Dit percentage loopt op met het toenemen van de leeftijd. Van de
basisschoolleerlingen denkt 20 procent dat ze het thuis niet al te breed hebben,
onder 16- en 17-jarigen is dit percentage opgelopen tot 30 procent.
Fig 2.5 Door jeugdigen geschatte financiële situatie huishouden
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peilmaand is april 2006

	

exclusief het aandeel dat geen idee heeft over de financiële situatie thuis, gewogen naar
gezinstype en aantal werkende ouders.
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2.3

School

Tot en met 16 jaar zijn kinderen in Nederland verplicht onderwijs te volgen.
Daarna nog één jaar minimaal twee dagen per week. Minder dan een half
procent van de jongeren geeft aan niet op school te zitten. Dit zijn overwegend
17-jarigen.
De vensterschool is in Groningen een gevestigd begrip geworden. Deze
Groningse variant van de ‘brede school’ wordt gezien als een van de succes
factoren van het jeugdbeleid van de afgelopen jaren. Er zijn momenteel tien
vensterscholen gerealiseerd. Meer dan de helft van de kinderen in de gemeente
Groningen zit in 2006 op een vensterschool.
Zeven van de acht jongeren zitten op een school in de stad Groningen. Vooral in
stadsdeel Zuid bezoeken veel jongeren een school buiten Groningen: een derde
van de daar woonachtige jongeren en in totaal de helft van degenen die naar
een school buiten de stad gaan. Het ligt voor de hand dat dit schoolvestigingen
in Haren betreft. Het Zernikecollege heeft vestigingen in Groningen en Haren,
het Maartenscollege is sinds een aantal jaren alleen nog in Haren gevestigd.
Schoolniveau

In Groningen gaan relatief veel jongeren naar havo en vwo en juist weinig naar
de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo. Dat is te zien in tabel 2.4. De tabel
is gebaseerd op gegevens uit de leerplichtadministratie. Daarbij is gekeken naar
de verblijfplaats in het onderwijs van één jaarcohort leerlingen: de 15-jarigen.
De landelijke gegevens zijn ontleend aan de onderwijsinspectie. Deze hebben
betrekking op de spreiding van leerlingen in het derde leerjaar van het voort
gezet onderwijs.
Tab 2.4 Leerlingen in het voortgezet onderwijs, 15 jarigen/derde leerjaar

gemeente Groningen
Speciaal voortgezet onderwijs
Praktijkonderwijs

Nederland

3%

3%

4%

Vmbo bl1

24%

35%

tl2

23%

24%

Vmbo
Havo

19%

Vwo/gymnasium

26%

Totaal

100%

}

38%
100%

Bronnen: leerlingenadministratie gemeente Groningen(15-jarigen), onderwijsinspectie (derde leerjaar)
1) De beroepsgerichte leerwegen van het vmbo. 2) De theoretische leerwegen van het vmbo.

Waar in heel Nederland 35 procent van de leerlingen in het voortgezet onder-
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wijs na de brugjaren naar het beroepsgerichte vmbo gaat, is dat in de gemeente
Groningen 24 procent. Voor havo/vwo is dit net andersom: 38 procent van alle
leerlingen in het voortgezet onderwijs in Nederland en 45 procent in Groningen
Schoolbeleving

Hoe vinden onze kinderen en jongeren het eigenlijk op school? Hoe ouder ze
worden, hoe minder enthousiast jongeren zijn over naar school gaan. Op basis
van vragen over het plezier op school, de omgang met andere leerlingen en het
begrijpen van de leerstof is een schaal voor schoolbeleving gemaakt. De
maximale en meest gunstige score op deze schaal is tien. De gemiddelde score
per leeftijdsgroep staat in figuur 2.6.
De gemiddelde score voor schoolbeleving daalt van 7,7 bij de leerlingen op de
basisschool tot 7,3 bij de oudste leerlingen in het voortgezet onderwijs. Vergelijking met de vorige Jeugdpeiling laat zien dat schoolbeleving een stabiel gegeven
is.
De gemiddelde score voor schoolplezier daalt van 7,5 voor de jongste groep
naar 6,7 voor de oudsten. Het aandeel dat erg veel plezier heeft in school, neemt
met de helft af. Ook het begrijpen van de leerstof wordt minder met het
vorderen van de jaren. In de basisschoolleeftijd geeft 21 procent aan de leerstof
zeer goed te begrijpen, bij de 16- en 17-jarigen is dit nog 11 procent.
Meer dan de helft van de jongeren geeft een zeer hoge beoordeling aan het
contact met de medeleerlingen op school. Het aandeel dat zegt heel veel
vrienden en vriendinnen op school te hebben, neemt af met de leeftijd.
Fig 2.6 Schaalscore schoolbeleving naar leeftijdsgroep
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Sinds een aantal jaren is pesten een belangrijk aandachtspunt in het onderwijs.
Sinds 2004 is er bijvoorbeeld een speciale website (pestweb.nl) en op veel
scholen wordt gewerkt met pestcontracten. Bij pesten moet een onderscheid
gemaakt worden tussen gepest worden en (meedoen aan) pesten.
De website Pestweb vermeldt dat één op de drie à vier kinderen maandelijks
wordt gepest. In Groningen gebeurt dit op de basisschool bij één op de acht
kinderen (zie tabel 2.5). De helft hiervan is iedere week opnieuw slachtoffer van
pesten. Dat zijn één tot twee kinderen in iedere klas.
Tab 2.5 Hoe vaak zijn jeugdigen dit schooljaar gepest, naar leeftijdsgroep

9-11 jaar

12-13 jaar

14-15 jaar

16-17 jaar

Ik ben niet gepest

49%

61%

71%

85%

Eén of twee keer

39%

32%

21%

14%

Regelmatig

6%

4%

5%

1%

Iedere week

6%

3%

2%

1%

100%

100%

100%

100%

Totaal

Hoe ouder de jeugdigen zijn, hoe minder ze in het lopende schooljaar zijn
gepest. Van de leerlingen in het basisonderwijs is bijna de helft niet gepest, in
de oudste categorie in het voortgezet onderwijs is dat 85 procent.
In vergelijking met de vorige jeugdpeiling in 2002 geven beduidend minder
kinderen aan wekelijks te zijn gepest: in alle leeftijdsgroepen is dit ongeveer de
helft van vorige keer. Anderzijds zien we ook dat veel meer kinderen en
jongeren aangeven dat ze wel eens zijn gepest. Dit heeft te maken met de
verschuiving van het moment waarop de vragenlijst werd afgenomen. Vorige
keer was het schooljaar nog maar een paar weken oud, in 2006 zat ruim driekwart van het schooljaar er al op.
Hoe ouder kinderen worden, hoe minder er meedoen met pesten. Kan op de
basisschool 63 procent dit van zichzelf zeggen, aan het eind van het voortgezet
onderwijs geldt dat voor 84 procent.
‘Een of twee keer mee hebben gedaan met pesten’ daalt met de leeftijd van een
derde naar een zesde van de jongeren. Er zijn er maar weinig die toegeven
structureel mee te doen aan het pesten van medeleerlingen. Er zijn twee keer
zoveel jongens als meisjes die melden dat ze wel eens andere leerlingen op
school hebben gepest.

Tab 2.6 Hoe vaak hebben jongeren dit schooljaar meegedaan met pesten,
naar leeftijdsgroep

9-11 jaar

12-13 jaar

14-15 jaar

16-17 jaar

Ik heb niet meegedaan
met pesten

63%

70%

69%

84%

Eén of twee keer

34%

26%

27%

15%

Regelmatig

2%

3%

3%

1%

Iedere week

0%

1%

1%

0%

100%

100%

100%

100%

Totaal

Ten opzichte van vier jaar geleden is er weinig veranderd op dit vlak.
Pesten en gepest worden gaan vaak hand in hand. Van degenen die wel eens
hebben meegedaan met pesten is de helft zelf ook gepest. Dit zien we zowel bij
jongens als bij meisjes. Andersom heeft bijna de helft van de gepeste leerlingen
zelf ook wel eens een ander gepest. Dit geldt voor meisjes in mindere mate dan
voor jongens.
Schoolverzuim

Rond 60 procent van de jeugdigen is in de vier weken voor de enquête niet ziek
geweest, zo’n 20 procent is één of twee dagen thuis gebleven wegens ziekte, en
bij de laatste 20 procent is dat een wat langere periode geweest. Bij alle onderscheiden leeftijdscategorieën komt verzuim wegens ziekte ongeveer even vaak
voor. Meisjes zijn wat vaker ziek dan jongens.
Spijbelen komt onder basisschoolleerlingen nauwelijks voor. Ook in de eerste
drie jaren voortgezet onderwijs gaan de meeste jongeren gewoon naar hun
lessen. Vanaf het vijftiende jaar neemt het percentage spijbelaars toe, en van de
17-jarigen meldt 40 procent wel eens gespijbeld te hebben in de vier weken voor
de enquête.
Bij te laat komen zien we hetzelfde patroon als bij spijbelen. In vier weken tijd
komt 30 procent van de oudste basisschoolleerlingen wel eens te laat op school.
Evenveel 12- en 13-jarigen overkomt dat. Van de oudste leerlingen in het voortgezet onderwijs komt de helft in een maand tijd wel eens te laat.
Spijbelen en te laat komen hangen met elkaar samen: wie vaker te laat komt,
spijbelt ook vaker. Beide worden door jongens en meisjes even vaak gedaan.
2.4

Eigen tijd

In de enquête is een lijst opgenomen met activiteiten waarover jeugdigen is
gevraagd in hoeverre ze zich ermee bezighouden.
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Kinderen onder de 12 jaar zijn veelal bezig met buitenspelen, tv-kijken of
computerspelletjes. In vergelijking met 2002 zijn zij minder verschillende activiteiten gaan ondernemen. Bij de oudere jeugd is het omgekeerde het geval. Zij
zijn meer verschillende activiteiten gaan ondernemen. De oudere jeugd
besteedt zijn tijd aan meerdere activiteiten, namelijk:
• televisie of video kijken
• muziek luisteren
• internetten/chatten
• huiswerk maken
• computerspelletjes spelen
• naar vrienden/vriendinnen thuis
• boek of krant lezen
• met vrienden/vriendinnen op straat zijn
Internet

Jongeren besteden veel tijd achter de computer. Ze chatten met vrienden en
onbekenden, maken hun huiswerk, downloaden hun muziek en doen games online. Internet is hun medium; ze hebben het bij al deze activiteiten nodig. Figuur
2.7 geeft weer hoeveel jeugdigen thuis over een computer kunnen beschikken,
en of daarmee dan ook toegang tot het wereldwijde web mogelijk is.
Fig 2.7 Verspreiding van computer en internet in huishoudens met
jeugdigen
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We zien dat de computer in 2006 alom tegenwoordig is. Er is nog slechts een
enkele procent van de kinderen en jongeren waar thuis niet zo’n apparaat staat.
Vier jaar eerder was dit nog bij 6 procent van de jeugdigen het geval.
De toegang tot internet is hard bezig net zo wijd verbreid te raken: waar in 2002
nog een kleine 20 procent het zonder internet moest stellen, geldt dit nu nog bij
minder dan 5 procent van de jeugdigen.

Sport
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Sport is vanwege het belang van lichaamsbeweging één van de speerpunten van
het lokaal jeugdbeleid. De noodzaak van voldoende lichaamsbeweging wordt
sinds jaar en dag onderschreven en staat even onwrikbaar te boek als bijvoorbeeld de schijf van vijf. Hieronder komt naar voren dat jongeren dat zelf ook
inzien en veel sporten. Naast gymnastieken op school doen jongeren ook veel
aan sport in hun vrije tijd, al dan niet in clubverband. In die zin moet sport
concurreren met allerlei andere zaken waarmee je die tijd kunt vullen, zoals
lezen, contact met vrienden, uitgaan en tv-kijken.
Rond driekwart van de jeugdigen in Groningen doet aan sport, 6 procentpunt
meer dan vier jaar terug. In de vragenlijst van de Jeugdpeiling is sport omschreven als ‘sport buiten school, niet: schoolgym, dammen, schaken, naar school
fietsen, wel: voetbal, dans, ballet, wielrennen, vechtsport’.
Dit beeld komt overeen met het landelijke beeld (NISB, 2001). Zo vinden we
gelijksoortige cijfers in bijvoorbeeld de Jeugdpeiling uit Nijmegen (2004) en Den
Haag (Sportdeelname Den Haag 2004).
De algemene tendens is hetzelfde als vier jaar geleden: hoe jonger, hoe meer er
wordt gesport. Gemiddeld wordt er door meer jeugdigen gesport dan vier jaar
geleden en de afname in het sportgedrag bij de iets oudere leeftijdsgroepen is
teruggelopen. Veel jeugdigen doen dus aan sport, en ze sporten ook zeer
frequent. Jongens zijn iets actievere sportbeoefenaars dan meisjes, zoals te
zien is in figuur 2.8.
Fig 2.8 Sportdeelname naar geslacht
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De groep jongeren wordt tegenwoordig gezien als een kapitaalkrachtig marktsegment en als zodanig een commercieel interessante klantengroep. Wij
vroegen hoeveel geld jongeren eigenlijk hebben te besteden en waar ze dat aan
uitgeven.
Tab 2.7 Hoeveelheid zakgeld die jeugdigen per maand krijgen, naar leeftijd

9-11 jaar

12-13 jaar

14-15 jaar

10%

15%

16-17 jaar

Geen zakgeld (opgegeven)

17%

24%

10 euro

58%

34%

13%

8%

10 - 25 euro

22%

46%

54%

38%

25 - 50 euro

2%

6%

14%

25%

meer dan 50 euro

1%

4%

4%

5%

Totaal

100%

100%

100%

100%

Gemiddeld

€ 7,96

€ 20,90

€ 21,20

€ 22,30

Kinderen in de basisschoolleeftijd ontvangen meestal één tot tweeënhalve euro
zakgeld per week. Brugklassers krijgen meestal tussen de tien en twintig euro
per maand, de oudere leerlingen in het voortgezet onderwijs meestal twintig
euro. Deze bedragen komen overeen met de gegevens van het NIBUD over
zakgeld van jeugdigen in het hele land.
Het zal niemand verbazen dat jeugdigen uit rijkere huishoudens meer zakgeld
ontvangen dan jeugdigen uit armere huishoudens. Bij de 12‑plussers bedraagt
het verschil gemiddeld zesenhalve euro per maand.
Aan de uitgavenkant is gevraagd hoeveel geld jeugdigen wekelijks uitgeven aan
snoep, snacks, drinken, alcohol, roken, drugs, gokken en gamen. Van deze
bestemmingen zijn snoep en snacks verreweg het verlokkelijkst. Aan gokken
besteedt de jeugd in Groningen nagenoeg geen geld. Wie geld besteedt aan
alcohol, roken en drugs, geeft daar ook veel geld aan uit. Bij gamen en gewoon
drinken gaat het veelal om een of twee euro per week.
2.5

Welbevinden en riskant gedrag

Gezondheid is een breed begrip. In de enquête zijn vragen opgenomen over
lichamelijke gezondheid, psychisch welbevinden en contacten met hulpverlening. In deze paragraaf worden de belangrijkste bevindingen gepresenteerd.
Tevens staan we stil bij roken en drinken, beide, zoals iedereen weet, slecht
voor de gezondheid.

Psychisch welbevinden en achtergrond
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Ten opzichte van 2002 is het percentage jongeren dat in het jaar voorafgaand
aan het onderzoek een poging ondernomen heeft om zich van het leven te
beroven, gedaald. Het gaat om een klein aantal jongeren, namelijk twintig
meisjes en zes jongens, maar gezien de ernst is elke suïcidepoging er een te veel.
Als maat voor psychisch welbevinden is de KIVPA-score gebruikt. De KIVPA
bestaat uit negen vragen en vormt een meetinstrument voor het psychisch
welbevinden. ‘Voel je je wel eens lusteloos’ en ‘heb je moeite om in slaap te
vallen’ zijn hiervan voorbeelden. Maximaal kunnen achttien punten worden
behaald. Hoe hoger de score, hoe lager het psychisch welbevinden. De vragen
zijn alleen gesteld aan 12- tot en met 17-jarigen. Net zoals in 2002 scoren de
jongeren gemiddeld een 5,1. Het psychisch welbevinden van de jongeren in de
gemeente is dus stabiel.
Lichamelijke gezondheid

Het merendeel van de jongeren geeft aan een goede tot uitstekende gezondheid
te hebben. Dit komt overeen met hetgeen de jongeren in 2002 over hun gezondheid meldden op de vraag ‘Hoe is over het algemeen je gezondheid?’.
Tab 2.8 Gezondheidsbeleving naar leeftijd

9-11 jaar

12-13 jaar

14-15 jaar

16-17 jaar

2002

2006

2002

2006

2002

2006

2002

2006

54%

50%

44%

45%

40%

39%

35%

33%

Zeer goed

24%

30%

29%

30%

27%

32%

23%

30%

Goed

20%

19%

26%

24%

30%

27%

37%

32%

Uitstekend

Matig

2%

1%

1%

2%

2%

2%

5%

4%

Slecht

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Totaal

Net zoals in 2002 daalt de gezondheidsbeleving naarmate de jongeren ouder
worden. In 2006 loopt het percentage dat zich uitstekend voelt, terug van
50 procent onder de 9- tot en met 11-jarigen tot 33 procent onder de 16- en
17‑jarigen. In 2002 lagen deze percentages iets hoger.
Hulpverleningscontacten

Het jaar voorafgaande aan het onderzoek heeft 46 procent van de jongeren een
huisarts bezocht en 15 procent een specialist (tabel 2.9). Van de jongeren heeft
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6 procent contact gehad met een hulpverlener van Bureau Jeugdzorg en
3 procent met een hulpverlener van de geestelijke gezondheidszorg.
Tab 2.9 Hulpverleningscontacten (9 - 17 jaar)

2002

2006

Huisarts

46%

48%

Medisch specialist

15%

15%

RIAGG/GGz

3%

3%

Jeugdzorg

4%

6%

Is het nu slechter gesteld met de jongeren dan vroeger? Nee, want de percentages komen overeen met de resultaten van 2002.
Drinken

Evenals in 2002 hangt drinkgedrag sterk samen met leeftijd. In het basisonderwijs wordt nagenoeg niet gedronken (1 procent). Daarna neemt het percentage
jongeren dat wel eens alcohol drinkt, fors toe (78 procent onder 16- en 17jarigen). Wel zien we in vergelijking met 2002 een daling van acht procent van
het aandeel jongeren tussen de 12 en 17 jaar dat (wel eens) alcohol drinkt.
Het gemiddelde aantal glazen alcohol dat jongeren drinken, is relatief stabiel.
Het is dus niet zo dat de jongeren die alcohol gebruiken, meer zijn gaan
drinken.
Roken

Het aandeel jongeren dat dagelijks rookt, is in vergelijking met 2002 gedaald.
Rookte in 2002 nog 11 procent van de jongeren dagelijks , in 2006 is dit nog
slechts 6 procent. Het percentage jongeren dat af en toe rookt, is nagenoeg
gelijk gebleven. In 2006 is dit 5 procent, in 2002 was het 6 procent.
Evenals in 2002 roken jongeren in de leeftijdsgroep van 9-11 jaar niet. Daarna
neemt het aantal rokers toe met de leeftijd, maar ook hier daalt het percentage
ten opzichte van 2002. Zo rookte in 2002 nog 30 procent van de 16- en 17jarigen, in 2006 is dit aandeel gedaald naar 23 procent.
Verhoudingsgewijs roken er meer meisjes dan jongens, net als in de Jeugdpeilingen van 1998 en 2002 en in de Jeugdgezondheidsenquête 2004.

	

In de GGD-gezondheidsenquête onder jongeren van 2004 zien we hetzelfde percentage.

Drugs
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Jongeren van 12 tot en met 17 jaar begeven zich niet op het pad van de harddrugs. Slechts een enkeling geeft aan ooit een keer cocaïne, amfetamine,
heroïne of speed te hebben gebruikt. Als ze al drugs gebruiken, beperkt zich dat
tot het roken van hasj of marihuana. Zes procent heeft dat één keer gedaan en
vijf procent experimenteert er wat mee, maar heeft de maand voor de enquête
niets gebruikt. Twee procent van de jongeren kan als een risicovolle hasjgebruiker worden beschouwd. Zij geven aan dat zij in de maand voor de enquête vaker
dan acht keer hebben geblowd; meer dan twee keer per week. En 84 procent van
de jongeren heeft nog nooit hasj/marihuana tot zich genomen. In 2002 was dit
78 procent. Vooral de percentages jongeren die één keer of wel eens wiet
hebben gerookt zijn lager dan in 2002.
Seksuele activiteit

In 2002 was bijna 20 procent van de jongeren tussen de 12 en 17 jaar wel eens
met iemand naar bed geweest. In 2006 ligt het percentage twee procent lager.
Iets minder dan driekwart van de seksueel actieve jongeren gebruikt altijd een
voorbehoedsmiddel. Ondanks de landelijke soa- en aidscampagnes gebruikt
bijna 20 procent van de jongeren soms tot (vrijwel) nooit voorbehoedsmiddelen.
Voeding en overgewicht

Voeding en overgewicht staan de laatste jaren enorm in de belangstelling.
Vooral als het gaat om overgewicht bij kinderen, gezien de slechte invloed op de
toekomstige gezondheid. Op basis van lengte, gewicht en leeftijd is de body
mass index (BMI) van de jeugdigen berekend (zie tabel 2.10).
Tab 2.10

Body mass index naar leeftijd

9-11 jaar
2002
Te licht

12-17 jaar
2006

2002

2006

5%

4%

3%

3%

Op gewicht

83%

83%

88%

86%

Te zwaar

10%

12%

8%

10%

Obesitas

2%

1%

1%

1%

100%

100%

100%

100%

Totaal

Twaalf procent van de kinderen in de leeftijd van 9 tot en met 11 jaar kampt
met overgewicht, waarvan twee procent zelfs pathologisch te zwaar is. Bij de
jongeren tussen de 12 en 17 jaar liggen de percentages iets lager. Er zijn iets

34

meer jeugdigen te zwaar dan in de Jeugdpeiling van 2002. In de Jeugdgezondheidsenquête 2004 worden vergelijkbare percentages gemeten.
Ondergewicht komt ook voor maar in mindere mate dan overgewicht. In het
basisonderwijs blijkt 5 procent te licht te zijn, in het voortgezet onderwijs 3
procent. De Jeugdgezondheidsenquête meet grotere percentages jeugdigen met
ondergewicht.
De jeugd in de gemeente Groningen eet veel tussendoortjes, weinig fruit en
groente en slaat vaak maaltijden over.
Een derde van de kinderen en de helft van de jongeren zegt wel eens een
maaltijd over te slaan. Met de warme maaltijd gaat het wel goed. Slechts een
klein percentage jeugdigen eet meer dan één dag per week geen warme
maaltijd. Dit geldt voor 2 procent van de kinderen en voor 5 procent van de
jongeren. Groente ontbreekt vaker dan eens per week bij ongeveer 30 procent
van de jeugdigen. Het ontbijt wordt overgeslagen door 7 procent van de
kinderen en door 20 procent van de jongeren. Hoewel respectievelijk 27 en
39 procent meer dan drie tussendoortjes per dag krijgt, bestaan die tussendoortjes vaak niet uit fruit. Respectievelijk 42 en 34 procent eet minstens twee
keer per dag fruit.
Regeloverschrijdend gedrag

De Jeugdpeiling is er onder andere op gericht om bij een aantal veel voorkomende vormen van regeloverschrijdend gedrag ‘de vinger aan de pols te
houden’. Met regeloverschrijdend gedrag doelen we op zaken als zwartrijden,
stelen, vernielen en het lastigvallen van anderen. Er is gevraagd of jeugdigen in
het afgelopen jaar wel eens zoiets hebben gedaan.
Van de jongeren van 9 tot en met 11 jaar geeft 11 procent aan zich in het afgelopen jaar minstens één keer schuldig te hebben gemaakt aan één van de voorgelegde overtredingen van de regels. Dat houdt dus in dat 89 procent van hen zegt
zich aan geen enkele van de gevraagde overtredingen schuldig te hebben
gemaakt.
Onder de groep van 12 tot en met 17 jaar is dat 67 procent. In 2002 was dit cijfer
63 procent.
De meeste vormen van criminaliteit onder de ondervraagde Groninger jongeren
zijn licht gedaald of gelijk gebleven. Er is slechts op enkele gebieden sprake van
een lichte toename. Opvallend genoeg steeg ten opzichte van 2002 wel het
aandeel jongeren dat betrapt is door de politie, vooral onder de jongeren van 16
en 17 jaar. Voor de totale groep 12- tot en met 17-jarigen steeg het percentage
met politiecontact van 13 procent in 2002 naar 14 procent in 2006. Voor de 9tot en met 11-jarigen bleef het politiecontact gelijk en zeer gering, met 2 à
3 procent.
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De jeugdigen en de mensen
om hen heen
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Ideeën over wat goede opvoeding inhoudt, lopen sterk uiteen.
Hetzelfde geldt voor wie en wat bepalend is bij het opgroeien en
opvoeden. Is dit het kerngezin? Hoe groot is de invloed van school
of vriendenkring? En laten we de effecten van de media niet
vergeten. De Jeugdpeiling richt zich op de leefsituatie en leefstijl
van jongeren vanuit de achterliggende gedachte dat er een samen‑
hang bestaat tussen sociale omgeving en de kans op problema‑
tisch gedrag. In dit hoofdstuk gaan we na in hoeverre de ervaren
sociale steun samenhangt met kenmerken en gedrag zoals die zijn
gepresenteerd in hoofdstuk 2.
3.1	

Kwetsbare thuissituaties

We beginnen met een beschrijving van een aantal situaties waarin de jongeren
in de gemeente Groningen ‘van huis uit’ verkeren, en die mogelijk opgroeirisico’s meebrengen. Daarna behandelen we sturing en steun in de opvoeding.
Eenoudergezinnen

In vergelijking met tien jaar geleden groeien steeds minder kinderen op in traditionele gezinnen, met beide eigen ouders. Jeugdigen die opgroeien in een
eenoudergezin, zijn kwetsbaarder dan andere jeugdigen. Niet alleen vanwege de
psychische belasting die een scheiding met zich meebrengt, maar ook door de
doorgaans slechte sociaaleconomische positie van deze gezinnen.
In het stadsdeel Oude wijken zien we de hoogste percentages eenoudergezinnen. Gemiddeld woont 38 procent van de jeugdigen hier in een gezin met één
ouder. In De Hoogte groeit zelfs meer dan de helft van de jeugd tussen de 9 en
17 jaar op in een eenoudergezin. In deze buurt bevinden zich ook de meeste
kinderen die opgroeien zonder werkende ouder en die aangeven dat ze thuis
weinig geld hebben.
Kinderen uit eenoudergezinnen blijven in het basisonderwijs even vaak over als
anderen. Wel blijkt dat zij na school vaker worden opgevangen door familie of
naschoolse opvang. Deze verschillen spelen alleen wanneer de ouder in het
huishouden betaald werk heeft.
Kinderen en jongeren uit eenoudergezinnen komen na school ook vaker thuis in
een leeg huis. Ook dit verschil speelt alleen bij werkende ouders. In tegenstelling tot de beeldvorming over gezinnen met een Surinaamse of Antilliaanse
achtergrond, waarvan er in Groningen redelijk grote aantallen zijn, blijkt
etnische achtergrond bij dit alles geen rol van betekenis te spelen.
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Het vrijetijdspatroon van jongeren in eenoudergezinnen wijkt iets af van
jongeren uit volledige gezinnen met beide eigen ouders. De jongeren in eenoudergezinnen gaan vaker uit. Zij besteden juist minder tijd aan hobby’s,
huiswerk en lezen dan hun leeftijdsgenoten uit traditionele gezinnen.
Rond de 10 procent van de kinderen en jongeren is enig kind, bijna 2.300
kinderen in de gemeente. Van de kinderen zonder broertjes of zusjes woont
maar liefst 40 procent in een eenoudergezin. Zij zijn voor hun sociale contacten
met leeftijdgenootjes genoodzaakt om naar ‘buiten’ te gaan. Toch zien we geen
duidelijke verschillen in vrijetijdsbesteding met andere jeugdigen.
Ouders met een lage opleiding

Eén op de zestien jongeren heeft ouders met een lage opleiding, op het niveau
van basisonderwijs of lager beroepsonderwijs (lbo, of nu vmbo praktijkgerichte
leerweg). Voor het bepalen van extra inzet in het basisonderwijs bepaalt het
opleidingsniveau van de opvoeders het nieuwe leerlingengewicht. Dit wordt
dus beschouwd als een doorslaggevende factor bij het opgroeien van kinderen.
Opleidingsniveau en het hebben van betaald werk hangen sterk met elkaar
samen. Het percentage niet-werkenden stijgt met de afname van het opleidingsniveau. Laagopgeleide vaders en moeders hebben bijna twee keer zo vaak geen
werk als gemiddeld.
Verder valt op dat hoogopgeleide vaders vaker in deeltijd werken dan lageropgeleide vaders; 20 tegen 15 procent gemiddeld.
Verder valt op dat de percentages voltijds werkende moeders voor de verschillende opleidingsniveaus niet ver van het gemiddelde afliggen. Van de hoogopgeleide moeders heeft bijna een vijfde geen werk.
Gezinnen waar ouders werken

In Groningen zien we dat steeds meer moeders brood op de plank brengen. Bij
64 procent van de ondervraagde jongeren werken beide ouders. Relatief gezien
brengen kinderen met twee werkende ouders na school de meeste tijd door in
de naschoolse opvang en, het zal niet verwonderlijk zijn, zij maken ook het
meest gebruik van de tussen-de-middagopvang. Daarnaast gaan ze na school
naar vrienden of vriendinnen, familie of gewoon naar huis.

	

Dit geldt sinds 1 augustus 2006.

Uit het onderzoek ‘Tijden van de stad’ weten we dat de late middag en de
vroege avond in gezinnen met werkende ouders hectisch kunnen verlopen.
Kinderen worden opgehaald van school, gebracht naar vriendjes of naar de
sportclub en weer opgehaald. Het zijn de bekende spitsuren in het gezin. Dit
patroon lijkt te worden bevestigd door de Jeugdpeiling. Naast de fragmentarisering van de vrije tijd vraagt dit van de jongeren een voortdurende aanpassing
aan andere sociale omgevingen.
Gezinnen met een laag inkomen

Werk van ouders en huishoudensinkomen houden verband met elkaar. Tabel 3.1
geeft een overzicht.
Tab 3.1	Geschatte financiële situatie naar aantal werkende ouders

arm

rijk

geen idee

Beide ouders werken

12%

68%

20%

Eén ouder werkt

25%

44%

31%

Geen ouder werkt

50%

14%

36%

Totaal

18%

57%

24%

Opvallend is dat van de jeugdigen zonder werkende ouder toch nog 14 procent
inschat (ronduit) rijk te zijn. De helft van deze groep denkt dat ze het thuis niet
al te breed hebben. Onder kinderen uit eenoudergezinnen is dit 40 procent.
Ouders van jeugdigen die opgroeien in eenoudergezinnen blijken minder vaak
te werken. Van de jeugdigen die opgroeien in eenoudergezinnen werkt
58 procent van de moeders en 65 procent van de vaders: tegen 74 procent en
82 procent in totaal.
Via het werk hangen opleidingsniveau van de ouders en huishoudensinkomen
ook sterk samen. Hoe hoger het opleidingsniveau van de ouders, hoe rianter
jongeren denken dat de inkomenssituatie thuis is. Bijna 90 procent denkt
(ronduit) rijk te zijn. Omgekeerd geldt dat hoe lager het opleidingsniveau, hoe
groter het percentage jongeren is dat inschat dat ze thuis arm zijn; bijna tweederde.

	

Leeferink, A.J., L. Ligthart, L. Polstra, J. Vosselman (2004). Een kwestie van tijd. Afstemming van
tijden in de stad Groningen: een behoeften- en knelpuntenanalyse. Groningen: Bureau Onderzoek
gemeente Groningen.
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De etnische achtergrond hangt met al deze sociaal-economische positiebepalers
samen: jongeren met een niet-Nederlandse etnische achtergrond hebben minder
hoog opgeleide ouders en minder van deze ouders hebben betaald werk. Van de
jongeren van allochtone herkomst beoordeelt een hoger percentage het huishoudensinkomen als laag dan van de autochtone Nederlanders.
Binnen de groep laagopgeleide ouders zijn ouders van allochtone jeugdigen
even vaak werkloos als die van autochtonen. Ook zijn er geen significante
verschillen in de inschatting van het huishoudensinkomen. Bij de middelbaar
en hoger opgeleide ouders hebben allochtone ouders minder vaak een baan dan
Nederlanders en schatten jeugdigen het huishoudensinkomen beduidend vaker
als laag in.
3.2

Wel of geen sturing

Via een schaalscore brengen we de mate van sturing in beeld die ouders volgens
hun kinderen geven. De schaalscore is samengesteld uit een aantal vragen over
de reactie van ouders op ongewenst gedrag zoals lang computeren en te laat
thuiskomen.
In onderstaande tabel zijn de scores ingedeeld in drie categorieën: een hoge
score betekent dat ouders hun kinderen consequent aanspreken op onwenselijk
gedrag.
Figuur 3.1 geeft een overzicht van de mate van sturing door ouders, naar
leeftijd van de jeugdigen.
Fig 3.1	 Mate van sturing door ouders, naar leeftijd
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We zien dat kinderen in de basisschoolleeftijd in de gaten worden gehouden en
aangesproken. In het voortgezet onderwijs worden ze tot hun vijftiende jaar
door hun ouders op ongeveer dezelfde manier behandeld als het gaat om
reageren op minder gewenst gedrag. Vanaf hun zestiende krijgen jongeren
duidelijk steeds meer vrijheid van hun ouders.
Dit beeld komt overeen met wat we in 2002 zagen. In Groningen zien we dus
niet dat ouders hun kinderen steeds meer aan hun lot overlaten.
Samenhang met andere factoren

De sturingsschaal is vergeleken met de scores op vragen die betrekking hebben
op de persoonlijke en gezinssituatie en op normoverschrijdend gedrag. Dit is
gedaan bij zowel de 9- tot en met 11-jarigen als bij de 12- tot en met 17-jarigen.
Het gaat om vragen over:
• geslacht

• volledig of eenoudergezin

• aanwezigheid broer/zus

• wel of niet autochtoon

• opleidingsniveau ouders

• aantal werkende ouders

• arm of rijk gezin

• gezondheid

• BMI

• roken

• alcohol

• blowen

Bij de 9- tot en met 11-jarigen is er geen verband aan te tonen tussen de mate
waarop ouders grenzen stellen en de scores op bovenstaande kenmerken. Bij de
12- tot en met 17-jarigen is dit wel het geval. Blijkbaar verandert er iets op het
moment dat de jongeren gaan puberen.
Het volgende vinden we als we samenhang tussen sturing en andere factoren
onderzoeken.
Gezinssituatie

Gezinnen met werkende ouders, vooral als één van beiden werkt, zijn sturender
dan gezinnen waar geen van de ouders werkt. Omdat het in eenoudergezinnen
naar verhouding vaker voorkomt dat de ouder niet werkt, is het niet verwonderlijk dat er ook een verband is tussen gezinssamenstelling en sturing. In eenoudergezinnen zijn de ouders meegaander dan in volledige gezinnen. Hetzelfde
geldt voor gezinnen waar de jongeren geen broer of zus hebben.
Laagopgeleide ouders hebben vaker een weinig sturende opvoedingsstijl dan
andere ouders, maar even vaak een streng sturende opvoedingsstijl. Zij sturen
dus minder vaak op het middenniveau. In allochtone gezinnen houdt de mate
van sturing geen verband met het opleidingsniveau. Hier wordt over de hele
linie strakker gestuurd.
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Statistisch is er een verband tussen gezinsinkomen en sturing, maar de richting
van dit verband is niet te duiden. Jongeren uit ‘arme’ gezinnen ervaren meer
sturing dan jongeren die aangeven het thuis ‘eerder arm dan rijk’ te hebben.
‘Rijke’ jongeren vinden de opvoedingsstijl ook sturender dan de ‘eerder arm dan
rijk’- jongeren. De ‘rijke’ jongeren scoren wat dit betreft hetzelfde als ‘arme’
jongeren.
Gezondheid

Tussen gezondheid en sturing is een zwak verband. Er is een verschil tussen
jongeren die aangeven dat hun gezondheid uitstekend of zeer goed is en
jongeren die hun gezondheid beoordelen als goed of matig. De eerste groep
vindt hun ouders strenger dan de tweede.
Een sterke samenhang bestaat er tussen de body mass index en sturing. Hoe
zwaarder het kind, hoe minder streng de opvoedingsstijl van de ouders.
Jongeren die psychisch niet goed in hun vel zitten (uitgedrukt in de KIVPAscore) geven aan dat hun ouders niet zo sturend zijn. Het verband is echter
zwak.
Riskant gedrag

Er is een sterke relatie tussen roken, alcohol drinken en blowen en mate van
sturing. Jongeren die roken, drinken en blowen ervaren gemiddeld een geringere corrigerende opstelling van hun ouders (tabel 3.2).
Tab 3.2 Mate van sturing, naar roken, drinken en blowen

gemiddelde
Tabak

significant
ja

Nooit gebruikt

10,19

Eén of twee keer gebruikt

10,60

Gestopt

11,09

Af en toe gebruikt

10,77

Dagelijks gebruikt

11,50

Nooit gebruikt

10,01

Alcohol

ja

Shandy en malt

9,94

Ja

10,86

Nooit gebruikt

10,26

Ooit één keer gebruikt

11,31

Hasj

ja

Hoe hoger de score, hoe lager de mate van sturing.

3.3

Wel of geen sociale steun
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Aan de jongeren van 12 tot en met 17 jaar zijn vragen gesteld over de sociale
steun die zij uit hun omgeving krijgen. Op basis van deze vragen is een schaalscore berekend. Figuur 3.2 geeft de resultaten voor de drie leeftijdsgroepen in
het voortgezet onderwijs.

Fig 3.2 Sociale steun zoals ervaren door jongeren, naar leeftijdsgroep
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In totaal ervaart bijna tweederde van de jongeren veel sociale steun. Een kwart
voelt zich redelijk gesteund, en 11 procent moet voornamelijk zijn eigen
boontjes doppen. Dit aandeel wordt groter met de leeftijd; van 7 procent in de
jongste leeftijdsgroep tot 14 procent in de oudste leeftijdsgroep. In de brugklassen komt dit neer op gemiddeld twee jongeren per klas.
Eén op de twintig jongeren zegt nergens terecht te kunnen als hij ergens mee
zit.
Wat sociale steun betreft, hebben de jongeren iets meer te verwachten van hun
omgeving dan vier jaar geleden.
Samenhang met andere thuisfactoren

Eenoudergezinnen hebben het moeilijk, en dan niet alleen in financieel opzicht
zoals in paragraaf 3.1 is aangetoond. Een alleenstaande ouder staat er ook
alleen voor bij het opvoeden van zijn of haar kind(eren). Men kan niet altijd
direct bij iemand terecht voor raad en daad.
Voor de kinderen geldt hetzelfde. Kinderen uit eenoudergezinnen geven dan
ook aan minder sociale steun te krijgen dan kinderen uit volledige (traditionele
en nieuw samengestelde) gezinnen.
Of er broers en/of zussen deel uitmaken van het gezin, maakt voor de sociale
steun niets uit. De sociale steun aan 12- tot en met 17-jarigen is groter naarmate
meer ouders werken. Jongeren met twee werkende ouders ervaren meer steun
dan jongeren met één werkende ouder, en jongeren zonder werkende ouders
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ervaren minder steun. In het verlengde hiervan voelen ook jongeren in rijkere
huishoudens en autochtonen zich meer gesteund dan die in huishoudens met
lagere inkomens en allochtone jongeren.
Er is geen verband aangetoond tussen de ervaren sociale steun en de mate van
sturing in de opvoeding.
Gezondheid

Jongeren die aangeven dat het matig gesteld is met hun gezondheid ervaren
minder steun dan jongeren die hun gezondheid als goed of uitstekend beoordelen. Een verband tussen overgewicht en sociale steun bestaat niet. Er is wel een
relatie tussen psychisch welbevinden en sociale steun. Jongeren met een laag
psychisch welbevinden blijken minder sociale steun te krijgen dan jongeren
met een hoog psychisch welbevinden.
Riskant gedrag

De sociale steun bij jongeren die roken, alcohol drinken en/of blowen is
geringer dan bij jongeren die deze ‘slechte’ gewoontes niet vertonen. Dit is te
zien in tabel 3.3.
Tab 3.3 Sociale steun, naar roken, drinken en blowen (hoe hoger de score,
hoe geringer de steun)

gemiddelde
Tabak

significant
ja

Nooit gebruikt

5,16

Eén of twee keer gebruikt

5,73

Gestopt

6,04

Af en toe gebruikt

5,90

Dagelijks gebruikt

5,83

Nooit gebruikt

5,19

Alcohol

ja

Shandy en malt

5,57

Ja

5,48

Nooit gebruikt

5,22

Ooit één keer gebruikt

5,74

Hasj

ja

We kunnen echter geen uitsluitsel bieden over de oorzakelijkheid van deze
samenhang. Heeft weinig sociale steun riskant gedrag tot gevolg, of andersom,
of hebben beide een andere oorzaak?
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Jongeren op school
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4

Jongeren op school
In dit hoofdstuk bekijken we hoe het met de jeugd op school gaat.
In de twee paragrafen komen het basisonderwijs en het voortgezet
onderwijs aan de orde. Bij het basisonderwijs richten we ons op de
verschillen tussen vensterscholen en andere basisscholen.
Voor het voortgezet onderwijs onderscheiden we de verschillende
schooltypen vmbo, havo en vwo.

4.1	

Vensterscholen en andere scholen

De vensterschool is in Groningen een gevestigd begrip geworden. De vensterschool is de Groningse variant van de ‘brede school’: een voorziening voor
integraal jeugdbeleid, gericht op onderwijs en opvoeding. Een aantal voorzieningen in de wijk werkt in de vensterschool samen aan ontwikkelingsstimulering, opvoedingsondersteuning en maatschappelijke participatie.
Vensterscholen worden gezien als een van de succesfactoren van het jeugdbeleid van de afgelopen jaren. Er zijn momenteel tien vensterscholen gerealiseerd
in de gemeente Groningen. Daarmee zit meer dan de helft van de kinderen in de
gemeente op een vensterschool. In de vorige Jeugdpeiling is geen onderscheid
gemaakt tussen vensterscholen en niet‑vensterscholen.
Fig 4.1	 Verdeling van kinderen over vensterscholen en andere scholen

andere school 37%

vensterschool 63%

We hebben de kinderen op een vensterschool vergeleken met de kinderen op
andere scholen. De resultaten voor de thuissituatie staan in tabel 4.1.
We zien duidelijk dat de vensterscholen eerst zijn opgericht in de wijken waar
dat het meest nodig leek. Op vensterscholen vinden we meer leerlingen uit
potentiële achterstandssituaties: met een allochtone achtergrond, eerste-generatieallochtonen en kinderen uit eenoudergezinnen. Ouders van vensterschoolleerlingen hebben minder vaak een laag sturende opvoedingsstijl.
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We zien verder dat de werksituatie van de ouders en het huishoudensinkomen
nagenoeg gelijk zijn aan die van leerlingen van andere scholen.
Tab 4.1	Thuissituatie van vensterschoolleerlingen en andere leerlingen

vensterscholen
Allochtone achtergrond

andere scholen

significant

27%

13%

ja

8%

4%

ja

Eenoudergezin

23%

15%

ja

Geen werkende ouders

10%

7%

nee

Twee werkende ouders

63%

67%

nee

Laag inkomen

49%

43%

nee

Opvoedstijl, sturing laag

20%

28%

ja

Eerste-generatieallochtonen

Verschillen in leefstijl van leerlingen van vensterscholen en andere scholen
staan vermeld in tabel 4.2.
Tab 4.2 Leefstijlkenmerken van vensterschoolleerlingen en andere
leerlingen

andere scholen

significant

Uitstekende gezondheid

vensterscholen
77%

84%

ja

Overgewicht

11%

15%

nee

4%

5%

nee

22%

15%

ja

Twee of meer delictsoorten
Niet sporten

In deze gegevens zien we een bevestiging van het beeld dat de vensterscholen
leerlingen hebben die meer risico’s lopen op een minder gunstige ontwikkeling.
Minder van hen beoordelen hun gezondheid als ‘uitstekend’ en juist minder
doen aan sport. Overigens zijn vensterschoolleerlingen ook minder vaak lid van
een sportclub of -vereniging.
Hoe het op school zelf gaat, is in tabel 4.3 te zien. Dat kinderen op vensterscholen vaker ziek zijn, bevestigt nogmaals het hierboven geschetste beeld van een
wat minder gunstige uitgangspositie. Die ongunstigere uitgangspositie lijkt op
vensterscholen goed gecompenseerd te worden. We zien namelijk dat leerlingen
van vensterscholen een even hoog niveau van vervolgopleidingen kiezen als
leerlingen van andere scholen. Ook komen er duidelijk minder kinderen wel
eens te laat en zijn er minder slachtoffers van pesten op vensterscholen. Verder

zien we minder pestkoppen en een iets gunstiger score voor welbevinden op
school, al zijn deze twee statistisch niet van betekenis. Het onderdeel ‘plezier in
school’ van de score voor schoolwelbevinden laat overigens wel een gunstig
verschil van betekenis zien voor vensterschoolleerlingen.
Tab 4.3 Schoolkenmerken van vensterschoolleerlingen en andere leerlingen

vensterscholen

andere scholen

significant

Welbevinden op school

7,8

7,6

nee

- schoolplezier

7,7

7.2

ja

Wel eens ziek

42%

33%

ja

Vaak te laat op school

3%

6%

ja

Slachtoffer van pesten

49%

56%

ja

Meedoen met pesten

35%

40%

nee

Vervolgopleiding vmbo

20%

18%

nee

Vervolgopleiding havo

29%

28%

nee

Vervolgopleiding vwo

47%

44%

nee

Tabel 4.4 laat de verschillen zien tussen leerlingen van vensterscholen en
andere scholen waar het gaat om zaken rond school, zoals overblijven en
naschoolse activiteiten.
Tab 4.4 Zaken rond school van vensterschoolleerlingen en andere leerlingen

vensterscholen

andere scholen

significant

Wekelijks overblijven

46%

55%

Ja

Naschoolse opvang

15%

8%

Ja

Wekelijkse deelname activi-

56%

39%

Ja

teiten club-/buurthuis

Opmerkelijk is dat minder vensterschoolleerlingen elke week overblijven op
school, maar juist meer naar de naschoolse opvang gaan.
Samenwerking binnen de vensterschool met club- en buurthuizen zien we terug
in een aanzienlijk hogere deelname aan activiteiten in deze instellingen.
Over de hele linie laten de vensterscholen een positief beeld zien. Het lijkt erop
dat de vensterscholen een gunstige omgeving voor kinderen vormen.
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4.3

Voortgezet Onderwijs

Deze paragraaf staat in het teken van het voortgezet onderwijs. We beginnen
echter met de kinderen in groep 8 van het basisonderwijs. Aan hen hebben we
gevraagd welk voortgezet onderwijs ze gaan volgen.
Daarna vergelijken we de achtergrondkenmerken van de jeugdigen in de
verschillende schooltypen binnen het voortgezet onderwijs.
Schoolkeuze

Van de kinderen uit groep 8 van de basisschool weet 98 procent in mei welke
vorm van voortgezet onderwijs zij gaan volgen. We hebben de schoolkeuze in
tabel 4.5 afgezet tegen een aantal achtergrondkenmerken.
Tab 4.5 Thuissituatie van kinderen in groep 8 per schoolkeuzeniveau

Allochtone achtergrond
Eerste-generatieallochtonen
Eenoudergezin

vmbo

havo

vwo

19%

13%

20%

3%

2%

1%

30%

23%

14%

Geen werkende ouders

16%

8%

6%

Twee werkende ouders

56%

67%

66%

Laag inkomen1

11%

20%

12%

Opvoedstijl, sturing hoog

15%

20%

28%

Leesvoorbeeld: van de groep-achters die denken naar het vmbo te gaan heeft 19 procent een allochtone
etnische achtergrond.
1) Van de groep leerlingen in groep 8 schat 14 procent het huishoudensinkomen in als laag, 60 procent
als hoog en 26 procent heeft geen idee.

Vanwege de groepsomvang kunnen er geen statistisch verantwoorde uitspraken
worden gedaan. Op het oog zouden we zeggen dat kinderen uit eenoudergezinnen en huishoudens met een laag inkomen een slechte startpositie hebben. Van
de leerlingen die denken dat ze naar het vmbo zullen gaan, is onder onze
respondenten een bovenproportioneel deel afkomstig uit eenoudergezinnen en/
of huishoudens met een laag inkomen.
De maatschappelijke ladder binnen het voortgezet onderwijs

In hoofdstuk 2 hebben we al aangegeven dat in Groningen relatief meer
kinderen naar een hogere onderwijsvorm gaan dan in de rest van Nederland.
Hoe groot is de kans dat je vanuit een arm eenoudergezin zonder werkende
ouder op het vwo komt in vergelijking met iemand uit een rijk, volledig gezin

met werkende ouders? Helaas is de Jeugdpeiling niet geschikt om dergelijke
voorspellende antwoorden te geven. Wel kunnen we nagaan wat de sociaaleconomische achtergrondkenmerken van de jongeren per schooltype zijn.
Tab 4.6 Thuissituatie van jongeren naar onderwijsniveau

vmbo bl

vmbo tl

havo

vwo

significant

Eenoudergezin

25%

26%

20%

16%

ja

Arm

28%

23%

18%

16%

ja

Geen werk

17%

10%

5%

5%

ja

Laagopgeleide ouders

13%

7%

1%

1%

ja

Middelbaar opgeleide ouders

49%

46%

36%

19%

ja

Hoogopgeleide ouders

10%

29%

48%

71%

ja

Leesvoorbeeld: van de vmbo-leerlingen woont 28 procent in een gezin met een laag inkomen

Bij alle vier kenmerken zien we hetzelfde patroon. In de beroepsgerichte leergangen van het vmbo zitten naar verhouding de meeste ‘arme’ jongeren,
jongeren zonder werkende ouder(s), jongeren met laagopgeleide ouders en
jongeren uit eenoudergezinnen. Aan de andere kant van het spectrum staat het
vwo. Eerder hebben we al aangegeven dat er een samenhang tussen genoemde
kenmerken bestaat. Het is duidelijk dat de beroepsgerichte leerwegen van het
vmbo een concentratie van leerlingen kent die in een kwetsbare maatschappelijke positie opgroeien.
Toch zien we we ook kansen op sociale stijging bij de sociaal-economisch zwakkeren. Ook op havo en vwo komen we aanzienlijke percentages jongeren uit
zwakkere milieus tegen.
Tussen sociaal-economische positie en etniciteit bestaat een duidelijk verband.
Daarom is de verdeling van allochtone jongeren binnen het voortgezet onderwijs nagegaan. Daarbij hebben we onderscheid gemaakt tussen allochtone
jongeren die niet in Nederland zijn geboren, de zogenaamde eerste-generatiejongeren en de jongeren die wel in Nederland zijn geboren, de tweede-generatiejongeren.
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Tab 4.7 Verdeling jongeren over onderwijsniveaus naar herkomst

eerste-generatie

tweede-generatie

autochtone

allochtoon

allochtoon (zelf in

Nederlander

Ned. geboren)
Vwo/gym

29%

31%

31%

Havo

14%

17%

21%

Vmbo tl

15%

20%

17%

Vmbo bl

18%

11%

11%

Vso

6%

3%

3%

Mbo

3%

5%

8%

Anders

15%

12%

10%

Totaal

100%

100%

100%

Naar verhouding zitten allochtone jongeren meer op het vmbo dan op havo en
vwo. Wat echter opvalt, is dat de percentages van de tweede-generatiejongeren
meer overeenkomen met die van de Nederlandse jongeren. Zo is het verschil bij
havo nog maar 4 procent waar dit bij de eerste-generatiejongeren nog 7 procent
is. Het lijkt erop dat allochtone jongeren hun achterstand aan het inhalen zijn.
Ook de bagage die jongeren uit hun omgeving meekrijgen in de vorm van goed
opgeleide ouders, steun en sturing, hangt samen met de sociaal-economische
positie van het huishouden. Tabel 4.8 laat zien hoe dit uitwerkt in het onderwijsniveau.
Tab 4.8 Sociale omgeving, per onderwijsniveau

vmbo bl
Laag opgeleide ouders
Veel sturing

vmbo tl

havo

vwo

significant

13%

7%

1%

1%

ja

7%

12%

13%

18%

ja

Veel steun

57%

61%

71%

63%

ja

Alleen thuis na schooltijd

13%

20%

23%

24%

ja

Op het vmbo zitten relatief veel leerlingen met laagopgeleide ouders en juist
weinig met ouders die een sterk sturende opvoedingsstijl hebben. Verder valt
op dat juist havoleerlingen veel sociale steun krijgen uit hun omgeving. De
jongeren in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo zijn na schooltijd
minder vaak alleen thuis dan de anderen.

Op school
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Een overzicht van de gang van zaken op school bij de verschillende schoolniveaus staat in tabel 4.9.
Tab 4.9 Schoolkenmerken naar schoolniveau

vmbo bl
Schoolwelbevinden

vmbo tl

havo

vwo

significant?

7,2

7,4

7,5

7,5

ja

Plezier

6,6

6,6

7,0

7,0

ja

Omgang met medeleerl.

8,0

8,2

8,3

8,2

nee

Begrip leerstof

6,9

7,1

6,9

7,2

ja

Spijbelen

17%

10%

25%

19%

ja

Gepest worden

44%

36%

21%

19%

ja

Pesten

38%

37%

21%

18%

ja

Hoe hoger het onderwijsniveau, hoe beter de sfeer. Met de leerlingen gaat het op
school beter op havo en vwo. Ook wordt er minder gepest met het stijgen van
het onderwijsniveau.
Bij spijbelen zien we een ander beeld: havoleerlingen spijbelen verreweg het
meest. Leerlingen van de theoretische leerwegen van het vmbo spijbelen het
minst; 90 procent van hen heeft de vier weken voorafgaand aan de enquête niet
gespijbeld.
De leerlingen is gevraagd of ze vinden dat er bij hen op school streng op spijbelen wordt gelet. De samenhang met het daadwerkelijk wel of niet spijbelen staat
vermeld in figuur 4.4.
Fig 4.2 Frequentie spijbelen leerlingen, naar opletten door school
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Het streng op spijbelen letten lijkt te helpen om de leerlingen ervan te weerhouden lessen over te slaan. Op scholen waar streng op spijbelen wordt gelet, spijbelen minder jongeren, en ze spijbelen ook minder vaak.
Blijven zitten en van school veranderen

Niet alle jongeren passen goed bij de school die bij het begin van het voortgezet
onderwijs voor hen is uitgezocht. De volgende tabel geeft een overzicht van een
aantal kenmerken die samenhangen met het veranderen van school en blijven
zitten.
Tab 4.10

Percentages leerlingen die van school zijn veranderd en die zijn

blijven zitten

van school

eens blijven

gemiddeld in de

veranderd

zitten

gemeente

Vmbo praktijk

30%

15%

14%

Vmbo theoretisch

26%

27%

22%

Havo

20%

40%

25%

Vwo/gym

23%

19%

39%

Eenoudergezin

27%

27%

21%

Laag opgeleide ouders

11%

12%

5%

Geen ouder werkt

20%

10%

8%

Laag inkomen

28%

23%

21%

Cursief vermelde percentages verschillen statistisch niet van het gemiddelde.

We zien dat van de leerlingen die van school zijn veranderd, er relatief veel de
beroepsgerichte leerwegen van het vmbo bezoeken. Zittenblijvers zitten vaak
op de havo. Dit geldt vooral voor de groep van 16 en 17 jaar.
Zittenblijven en van school veranderen zijn zaken die sterk met elkaar samenhangen. Meestal betreft het een neerwaartse aanpassing van het schoolniveau.
We zien dan ook lage percentages bij de vwo-leerlingen.
Een vraag die zich voordoet, is of het blijven zitten verband houdt met te ambitieuze (lees: hoogopgeleide, goed verdienende) ouders. Dat blijkt niet zo te zijn.
De sociaal-economische achtergrond heeft juist een belangrijk positief verband
met het welslagen op school.

School en wijk
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Is het zinvol in aanvulling op school wijkactiviteiten aan te bieden?
Tab 4.11	

Schoolfactoren per stadsdeel en wijk

laatste maand regelmatig tot blijven zitten
gespijbeld

vaak gepest

weinig
schoolplezier

Centrum

22%

4%

12%

5%

Oude wijken

21%

5%

18%

13%

16%

5%

15%

14%

15%

8%

10%

9%

Oosterparkwijk
Noordwest
Noorddijk

15%

5%

10%

6%

Lewenborg

17%

4%

17%

4%

Beijum

17%

7%

10%

6%

17%

5%

8%

6%

Zuid
Hoogkerk en omgeving

18%

4%

7%

4%

gemeente Groningen

16%

5%

10%

7%

Als het gaat om blijven zitten en schoolplezier valt stadsdeel Oude wijken op.
Bij spijbelen wordt dit stadsdeel vergezeld door het Centrum. Slachtoffers van
pesten vallen het meest onder jongeren uit Noordwest en Beijum. In de Oosterparkwijk valt het lage schoolplezier op, vooral met in het achterhoofd dat veel
van deze jongeren ook een lage onderwijsvorm volgen en laagopgeleide en
werkloze ouders hebben.
Gedrag

Voor een aantal belangrijke gedragselementen bekijken we in hoeverre die
verschillen voor leerlingen van de verschillende onderwijsniveaus. Tabel 4.12
geeft hiervan een overzicht.
Hoe hoger het onderwijsniveau, hoe beter het gedrag, is het globale beeld. De
havo vormt hierop een uitzondering. De praktijkgerichte leerwegen van het
vmbo kennen het kleinste aandeel leerlingen die sporten en het grootste
aandeel leerlingen met overgewicht. Ook bij voedingsgewoonten blijkt dit
patroon terug te vinden. Ook rokers, jongeren die strafbare feiten plegen en
jongeren die wel eens seks hebben gehad, vinden we meer op scholen met een
lager onderwijsniveau.
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Bij havoleerlingen zien we opvallend hoge percentages die wel eens hasj of wiet
hebben gerookt, wel eens alcohol hebben gedronken en wel eens geslachtsgemeenschap hebben gehad. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de leeftijdsgroep van 16 en 17 jaar. Bij alcohol is er alleen sprake van een leeftijdseffect;
binnen de leeftijdsgroepen zien we de havo er niet uitspringen.
Tab 4.12

Gedrag naar schoolniveau

vmbo bl vmbo tl
Niet sporten

46%

35%

havo
22%

vwo

significant

16%

ja

Overgewicht

15%

11%

8%

6%

ja

Wel eens gerookt

37%

35%

30%

22%

ja

Wel eens hasj/wiet gerookt

18%

12%

22%

15%

ja

Wel eens alcohol gedronken

44%

44%

52%

44%

ja

Twee of meer delictsoorten gepleegd

17%

12%

11%

4%

ja

Seksueel contact gehad

25%

15%

21%

12%

ja

Lessen over gezondheid en veiligheid (gezonde, veilige school)

De gemeente bevordert de voorlichting aan leerlingen in het voortgezet onderwijs over een aantal belangrijke gedragselementen.
Globaal stijgt met het onderwijsniveau ook het percentage dat aangeeft dat er
nog nooit aandacht aan voorlichting over een van deze onderwerpen is besteed.
Bij eetgewoonten en fair play is het VSO het enige schooltype dat hieraan
volgens veel meer dan de helft van de leerlingen aandacht besteedt. Aids,
andere soa’s en pesten worden op alle onderwijsniveaus in dezelfde mate
behandeld.
Brugpiepers hebben het minst vaak lessen over gezondheid en veiligheid gehad.
Dat geldt niet voor pesten en veiligheid op school; dat is bij evenveel van hen
aan de orde als bij leerlingen van hogere klassen.
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5

In eigen tijd
Na school, in weekeinden en vakanties hebben jeugdigen nog heel
veel tijd om zelf te besteden. Wat er in hun eigen tijd gebeurt
brengen we in dit hoofdstuk in beeld. Sport neemt hierbij een
bijzondere plaats in. Ook is er aandacht voor de opvang rond
schooltijd. Ten slotte komen voorzieningen als speeltoestellen,
bibliotheken en buurthuizen aan de orde.

5.1	

Vrije tijd

In paragraaf 2.4 zagen we dat kinderen van 9 tot en met 11 jaar vooral veel
buiten spelen, tv-kijken en computerspelletjes doen. Jongeren besteden veel tijd
aan zaken die zij op de computer uitvoeren.
Figuur 5.1 geeft voor een aantal nagevraagde bezigheden weer welke percentages jeugdigen er dagelijks tijd aan besteden.
Fig 5.1	 Percentages jeugdigen naar dagelijkse bezigheden
met vriend(inn)en buiten
spelen
bij vriend(inn)en thuis
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Het eerste dat opvalt in de grafiek is dat er sinds 2002 behoorlijk grote verschuivingen in tijdsbesteding zijn opgetreden. De grootste zien we in de afname van
het dagelijks televisiekijken en muziek luisteren en daartegenover de toename
van het ‘computeren’. Bij zowel kinderen als jongeren zijn er veel meer dan vier
jaar terug die aangeven iedere dag via de nieuwe media te communiceren en
spelletjes te doen.
Ook spelen meer kinderen van 9 tot en met 11 jaar elke dag buiten met vrienden
en vriendinnen. En er zijn wat minder jongeren die aangeven iedere dag
huiswerk te maken.
Het tweede dat opvalt is dat kinderen in de basisschoolleeftijd duidelijk een
ander patroon van tijdsbesteding hebben dan leerlingen in het voortgezet
onderwijs. Het doorbrengen van vrije tijd in gezelschap van vrienden en vriendinnen gebeurt lang niet meer iedere dag als jongeren naar het middelbaar
onderwijs gaan. Ook het percentage dat dagelijks leest in een boek, stripboek of
krant en dat dagelijks muziek maakt, neemt duidelijk af. De tijd van leerlingen
in het voorgezet onderwijs gaat meer zitten in het maken van huiswerk, en,
zoals we hieronder in figuur 5.2 zien, in elektronisch communiceren en televisiekijken
Fig 5.2 Tijdsbesteding op gewone weekdag, gemiddelde in minuten
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Figuur 5.2 geeft weer hoeveel tijd jeugdigen denken dat zij aan een aantal zaken
besteden op een normale doordeweekse dag. De kinderen hebben andere
vragen gekregen dan de jongeren.

Kinderen van 9-11 jaar besteden op een normale weekdag vooral veel tijd aan
het spelen met vriendjes. Ze geven aan daar bijna drie uur per dag aan te
besteden. Op een goede tweede plaats komt buiten spelen, met meer dan twee
uur. Gezien het totaal aantal vrije uren van elf dat basisschoolkinderen gemiddeld hebben opgegeven, gaan we ervan uit dat verschillende elementen in de
tijdsbesteding worden gecombineerd. Het ligt voor de hand om met vriendjes
samen buiten te spelen en ook bijvoorbeeld gamen gebeurt vaak samen.
Jongeren besteden veel tijd aan tv-kijken. Ze schatten hieraan zo’n twee uur per
dag kwijt te zijn. Aan eten, wassen en verdere zelfverzorging besteden ze
gemiddeld zo’n anderhalf uur per dag. Ook van en naar school reizen kost tijd,
al valt dat met gemiddeld 38 minuten per dag voor de scholieren in de gemeente
Groningen mee.
Iets meer dan 10 procent van de jongeren van 12-17 jaar doet vrijwilligerswerk.
Computer en internet

Bij 99 procent van de jeugdigen staat thuis een computer en meer dan
95 procent heeft internet. Ten opzichte van 2002 een forse toename. Vrijwel alle
jongeren met een internetcomputer thuis hebben ook een eigen e-mailadres. Dit
geldt in totaal voor 97 procent van de leerlingen op de middelbare school. Van
de bovenbouwkinderen in het basisonderwijs heeft 77 procent een eigen emailadres.
Betekent de wijdverbreide aanwezigheid van internet dat jeugdigen alleen nog
thuis achter de computer zitten? Tabel 5.1 geeft hierover informatie.
Tab 5.1	Ergens anders internetten, naar leeftijd en peiljaar

9-11 jaar

12-17 jaar

2002

2006

2002

2006

Internetten bij vriend(inn)en

13%

26%

21%

22%

Internetten op school

19%

22%

43%

32%

9%

10%

11%

5%

Internetten in de bibliotheek
Internetten ergens anders
Nee, ik ga niet ergens anders internetten

3%

6%

6%

3%

66%

59%

43%

58%

We zien een duidelijk trendverschil tussen de kinderen en de jongeren.
Kinderen van 9 tot en met 11 jaar zijn in vergelijking met vier jaar terug meer
buitenshuis gaan internetten, vooral bij vriendjes. Jongeren internetten juist
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minder buitenshuis dan in 2002. Vooral op school wordt minder gebruik
gemaakt van internet.
Waar kinderen en jongeren elkaar ontmoeten worden sociale contacten gelegd,
verbroken en op de proef gesteld. Dit geldt onverminderd voor internet. Ook
hier wordt dus gepest. Van de jongeren in de gemeente Groningen geeft
11 procent aan wel eens gepest of getreiterd te zijn via internet. En 13 procent is
wel eens lastiggevallen via dit medium.
Over pesten via internet circuleren verschillende cijfers, die variëren van
12 procent uit een onderzoek uit 2005 van Planet Internet onder jongeren van
11 tot 15 jaar, via 20 tot 33 procent op pestweb.nl tot 30 à 40 procent volgens de
SIRE.
De kleine groep huishoudens met kinderen waar geen computer met internet
beschikbaar is, vinden we vooral onder de minder draagkrachtigen in de
gemeente (tabel 5.2).
Tab 5.2 Internet en inkomen

arm
Computer met internet

91%

rijk

geen idee

totaal

98%

95%

96%

Computer zonder internet

6%

1%

4%

3%

Geen computer

3%

0%

1%

1%

100%

100%

100%

100%

Totaal

Het zal geen verbazing wekken dat er in deze huishoudens meer ouders zonder
werk zijn. Bijna de helft van deze huishoudens woont in het stadsdeel Oude
wijken.
Vrije tijd en achtergrondvariabelen

In deze paragraaf gaan we dieper in op de relatie tussen de invulling van de
vrije tijd en andere kenmerken zoals geslacht en het inkomen van de ouders.
Het idee is dat er bijvoorbeeld typische ‘jongens- (of meisjes-) dingen’ zijn en
dat jongeren met meer welvarende ouders vaker gaan winkelen omdat ze
misschien meer toegang hebben tot de daarvoor noodzakelijke middelen.
Bij kinderen van 9 tot en met 11 jaar zijn er duidelijke ‘jongensdingen’ en ‘meisjesdingen’ te onderscheiden. Jongens spelen computerspelletjes en kijken vaker
televisie. Meisjes zijn actiever met chatten, hobby’s en muziek maken. Zij
besteden ook meer tijd aan lezen en huiswerk maken.
	

Stichting Ideële Reclame.

Van de volledig Nederlandse kinderen spelen er meer met vriendjes, onder
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allochtone kinderen zijn er meer die tijd aan huiswerk besteden.
Ook voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar is de relatie vastgesteld tussen
vrijetijdsbesteding en achtergrondkenmerken. Deze samenhangen worden
weergegeven in tabel 5.3. We zien dat de vrijetijdsbesteding van jongeren veel
sterker is gerelateerd aan achtergrondvariabelen dan bij basisschoolkinderen.

Boek of krant lezen
Stripboeken lezen
Huiswerk maken
Computerspelletjes

v

j

v

m

v

j

v

Chatten/ MSN/ SMS

hoger

lager

schooltype

inkomen ouders

n

r

h

n

r

h

j

o

j

j

o

j

m

o

j
j

Hobby / knutselen

n

Televisie, dvd kijken

rijk

h

Uitgaan

Muziek luisteren

arm

strafbare feiten
ja

achtergrond

etnische
nederland

nee

r

b

Naar vrienden thuis

Winkelen

n

b

Naar de film gaan

Met vrienden op straat

buitenlands

volledig gezin
volledig

m

onvolledig

meisje

jongen

geslacht

Tab 5.3 Vrijetijdsbesteding in relatie tot achtergrondvariabelen (12-17 jr)

j

l
a

l
l

a

h
l

j
j

Muziek maken

h

Van de zes achtergrondvariabelen die zijn onderzocht, zijn er vier die een
duidelijke samenhang met vrijetijdsbesteding vertonen. Dit zijn geslacht,
gezinsamenstelling, het schooltype dat de jongere bezoekt en het al dan niet
plegen van strafbare feiten.
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Een opvallende uitkomst is dat etnische achtergrond niet zozeer samenhangt
met de soort en de frequentie van de besteding van de vrije tijd. Dat betekent
dat de vrijetijdsbesteding van deze jongeren in grote lijnen overeenkomt met
die van jongeren met een Nederlandse achtergrond.
Grofweg zou je een aantal typen kunnen onderscheiden met betrekking tot de
vrijetijdsbesteding. Aan de ene kant heb je het ‘intellectuele type’ met een
voorkeur voor lezen en activiteiten die vooral in individueel verband worden
ontplooid, inclusief het maken van huiswerk. In deze groep zitten vooral
meisjes uit volledige gezinnen, met een goed inkomen die een hogere opleiding
volgen.
Aan de andere kant is er ook een groep die meer naar buiten (ook letterlijk) is
gericht. Zij zijn met vrienden thuis of op straat, gaan winkelen of ‘uit’. Het gaat
hierbij vaker om jongeren afkomstig uit onvolledige, armere gezinnen, en vaak
met een lagere opleiding. Jongens zijn met vrienden op straat en meisjes gaan
winkelen.
Verveling

Aan de jongeren werd gevraagd of ze zich wel eens verveelden. Ongeveer
60 procent verveelt zich wel eens. Er is weinig verschil tussen de leeftijdsgroepen. Wel vervelen jongeren uit Noordwest zich, als ze wat ouder zijn, opmerkelijk vaker dan de jongeren elders in de stad. In veel minder sterke mate zien we
dit ook voor de groep van 16 en 17 jaar in Hoogkerk. In het Centrum verveelt
deze oudste groep zich juist minder dan in de andere stadsdelen. Verder blijkt
dat de jongste en de oudste groepen in stadsdeel Zuid zich ondergemiddeld
vervelen.
Jeugdigen vervelen zich vaker dan vier jaar geleden. De percentages zijn bijna
10 procentpunt gestegen.
5.2

Sport

In de vragenlijst van de Jeugdpeiling is sport omschreven als ‘sport buiten
school, niet: schoolgym, dammen, schaken, naar school fietsen, wel: voetbal,
dans, ballet, wielrennen, vechtsport’.
De percentages kinderen en jongeren die buiten schoolgymnastiek verder niet
aan sport doen, zijn afgenomen sinds 2002. Vooral sporten in verenigingsverband is in opmars onder de jeugd. Dit geldt voor beide leeftijdsgroepen. De
jongeren van 12-17 jaar sporten wat minder dan de kinderen van 9-11 jaar.
Van de basisschoolleerlingen heeft 42 procent wel eens via de sportzapper een
sport uitgeprobeerd.

Tab 5.4 Sporten naar leeftijdsgroep
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9-11 jaar
2002
Sport niet
Sport buiten clubverband
Sport in clubverband
Totaal

12-17 jaar

2006

2002

2006

25%

18%

36%

28%

9%

10%

12%

11%

65%

72%

52%

60%

100%

100%

100%

100%

Redenen om niet te sporten

Jongeren die niet sporten hebben zelf aangeven waarom ze dat niet doen. Het
vaakst wordt tijdgebrek genoemd (44%). Een kwart vindt sporten gewoon niet
leuk.
Voor vier groepen met een lage sportdeelname hebben we gekeken of de
redenen van het niet-sporten verschillen van die van de totale groep.
Tab 5.5 Redenen om niet te sporten naar achtergrondvariabelen

alle niet-

laag 

lage

onvolledig

niet

sporters

inkomen

opleiding

gezin

Nederlands

Niet leuk

25%

25%

25%

24%

14%

Geen tijd

44%

41%

42%

44%

45%

Niet goed

18%

16%

15%

15%

17%

Mag niet ouders

1%

1%

2%

1%

3%

Gezondheid

3%

3%

4%

2%

2%

Buitengesloten

1%

1%

2%

2%

1%

19%

29%

24%

20%

27%

7%

9%

10%

9%

6%

30%

40%

45%

40%

38%

Duur
Schaam uiterlijk
Gemiddeld

De verschillende groepen hebben over het algemeen min of meer dezelfde
achterliggende reden om niet te sporten. Jongeren uit relatief arme gezinnen
geven wel vaker aan dat financiële beperkingen daaraan ten grondslag liggen.
Dit geldt ook voor jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond. Voor hen telt
het niet leuk vinden om te sporten minder sterk.
Tussen sporten en rookgedrag werd geen verband gevonden. Net als in 2002
constateren we dat regelmatige sportbeoefenaars iets meer drinken.

Sportbeoefening binnen stadsdelen
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In de vorige Jeugdpeiling kwam naar voren dat binnen een aantal stadsdelen,
met name Noordwest en Korreweg / Oosterpark, jongeren minder sportten. Uit
tabel 5.6 komt naar voren dat dit nog steeds het geval is. In de stadsdelen Zuid
en Centrum doen relatief veel jongeren aan sport. Ook dit beeld stemt overeen
met dat van vier jaar geleden.
Tab 5.6 Percentage jongeren per stadsdeel en leeftijdscategorie dat aan
sport doet

9-11 jaar

12-13 jaar

14-15 jaar

16-17 jaar

Centrum

86%

77%

80%

70%

Oude wijken

77%

55%

66%

58%

Noordwest

76%

71%

56%

52%

Noorddijk

75%

75%

76%

67%

Zuid

93%

86%

77%

77%

Hoogkerk

87%

65%

68%

67%

Totaal

81%

73%

72%

66%

Zo wordt over de hele stad in de leeftijdscategorie 14-15 jaar door 72 procent
gesport. In de Oude wijken is dit 66 procent, in Noordwest 56 procent. Waarom
wordt er binnen bepaalde stadsdelen minder gesport dan elders? Zijn er minder
goede faciliteiten binnen bepaalde stadsdelen? Meer hierover in paragraaf 5.4.
Hoeveel en hoe vaak sporten

Het RIVM heeft de Nederlandse Norm Gezond Bewegen voor de jeugd bepaald
op elke dag een uur matig intensief en twee keer per week een uur intensief
bewegen. In tabel 5.7 is te zien hoeveel jongeren de bewegingsnorm hoog
genoeg inschatten en of ze zelf ook aan die norm voldoen.
Tab 5.7 Norm gezond bewegen, kennis en doen (12-17 jaar)

kennis

doen in uren
>5

3-5

1½ - 3

< 1½

Totaal

Voldoende

73%

28%

28%

19%

25%

100%

Te weinig

27%

21%

20%

20%

39%

100%

26%

26%

20%

28%

100%

Totaal
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Minimaal twee keer per week zestig minuten.

We zien dat driekwart van de jongeren de bewegingsnorm voldoende hoog
inschat. Eén op de vijf jongeren geeft exact het goede antwoord.
Van de jongeren die de bewegingsnorm hoog genoeg stellen, sport 28 procent
meer dan vijf uur per week en evenveel tussen de drie en de vijf uur. Jongeren
die de bewegingsnorm te laag stellen, sporten minder; 39 procent van hen sport
zelfs minder dan anderhalf uur per week.
In totaal sport 28 procent van de jongeren minder dan anderhalf uur in de week
buiten school. Een kwart sport meer dan vijf uur per week.
Van alle jongeren denkt 58 procent voldoende te bewegen. Jongeren die relatief
weinig sporten, weten van zichzelf dat dit eigenlijk te weinig is.
5.3

Opvang rond schooltijden

Met ingang van 1 augustus 2007 worden basisscholen verantwoordelijk voor
het regelen van de aansluiting tussen onderwijs en kinderopvang. Het gaat om
alle uren tussen half acht ’s ochtends en half zeven ’s avonds, ook in de schoolvakanties. De huidige gang van zaken voor basisschoolleerlingen tussen de
middag en na schooltijd beschrijven we hieronder.
Ruim zestig procent bovenbouwers blijft wel eens over

De helft van de basisschoolkinderen blijft elke week minstens één dag over op
school. Nog eens 12 procent brengt de lunchpauze af en toe op school door. Ten
opzichte van 2002 is sprake van een lichte stijging; vier jaar geleden lag het
aantal overblijvers in totaal op 57 procent.
De donderdag is de meest gebruikte dag voor de tussen-de-middagopvang;
42 procent van de leerlingen blijft elke week op donderdag op school over, nog
eens 5 procent af en toe. De dinsdag en de maandag komen daar vlak achteraan.
Op woensdag blijft minder dan 10 procent van de kinderen op school een boterhammetje eten.
In de gemeente Groningen wordt daarmee gemiddeld over vijf dagen net zoveel
overgebleven als gemiddeld in Nederland. Het ministerie van OCW constateert
in september 2005 dat er in Nederland elke dag bijna een half miljoen kinderen
overblijven; ongeveer een derde van alle schoolgaande kinderen in het basisonderwijs.
Opmerkelijk is dat er minder kinderen op vensterscholen overblijven dan op
andere scholen. Van de honderd vensterschoolleerlingen eten er wekelijks 44
een boterham op school en 10 af en toe, van de honderd niet-vensterschoolleerlingen zijn dat er respectievelijk 51 en 15.
	

De wijziging van de Wet op het primair onderwijs 1992 is op 24 oktober 2006 door de Tweede
Kamer aangenomen.

67

68

Fig 5.3 Percentages kinderen die wel eens overblijven op school, totaal en
per schooldag
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Van de kinderen die elke week overblijven, doet een derde dat vier dagen per
week. Dit sluit aan bij de schooldagen; de meeste basisscholen in de gemeente
hanteren schooltijden van vijf ochtenden en vier middagen per week.
Fig 5.4 Aantal keren per week overblijven door vaste overblijvers
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Opvang na schooltijd

Dat moeders thuiszitten met een kopje thee als de kinderen uit school komen, is
niet (meer) de normaalste zaak in Nederland. Waar blijven kinderen als ze uit
school komen? En wat vinden ze daarvan?
Een op de vijftien basisschoolkinderen komt regelmatig thuis in een leeg huis.
Ongeveer een derde van hen heeft dit als enige antwoord ingevuld, dat is 2
procent van alle basisschoolleerlingen vanaf 9 jaar, of in elke twee klassen één
kind. Kinderen die na school regelmatig alleen thuis zijn, zijn het vaakst niet zo
tevreden met hun opvang na schooltijd; 15 procent van hen geeft aan het zo
niet leuk te vinden.
In 1996 en 2002 zagen we vergelijkbare percentages kinderen die uit school
alleen thuis zijn. Ruim twee keer zoveel jeugdigen als in 2002 geven aan dat zij
na schooltijd met vrienden mee naar huis gaan.

Tab 5.8 Waar ga je na schooltijd heen, en vind je dat leuk zo?

9-11 jaar
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12-17 jaar

opvang

niet leuk

opvang

niet leuk

Huis, daar is (bijna) altijd iemand

88%

1%

78%

3%

Vriend of vriendin

34%

1%

35%

3%

Na- of buitenschoolse opvang

12%

5%

Familie

7%

1%

4%

5%

Huis, maar ben dan meestal alleen

7%

15%

20%

12%

Ergens anders

4%

7%

6%

3%

Er mochten meer antwoorden worden ingevuld, de percentages tellen daardoor op tot boven de 100.

Van de jongeren komt een op de vijf ’s middags thuis in een leeg huis. De helft
van hen geeft dit als enige antwoord. Gezellig vinden ze het niet: met
12 procent scoort alleen thuis zijn het hoogste aandeel ontevredenen.
Ten opzichte van 2002 zien we geen verandering in het aandeel jongeren dat na
school alleen thuis is; ten opzichte van 1996 is er sprake van een stijging. Toen
was 10 procent van de jongeren alleen thuis na schooltijd.
Een klein deel van de kinderen doet iets anders na school, rond de 5 procent. Ze
gaan bijvoorbeeld naar de buren of rechtstreeks naar de sportclub.
Kinderen op de basisschool zeggen vaker dit opvangarrangement niet zo leuk te
vinden. Bij jongeren is opvang door familie minder populair.
Verreweg de meeste kinderen gaan geregeld ‘s middags naar huis, waar dan
iemand is. Dit geldt voor 88 procent van de basisschoolleerlingen en 78 procent
van de leerlingen in het voortgezet onderwijs. Bijna de helft van de kinderen en
jongeren heeft dit als enige aangekruist (47 en 48 procent). Een vijfde combineert dit met het spelen of langsgaan bij vriend(innet)jes. Hierover bestaan bij
de kinderen en jongeren nauwelijks klachten.
Naschoolse opvang

Een op de acht basisschoolkinderen bezoekt een NSO of BSO (naschoolse of
buitenschoolse opvang). In 2002 ging 8 procent van de Groningse schoolkinderen naar geïnstitutionaliseerde naschoolse opvang. Het ministerie van SZW
meet in dezelfde vier jaar een toename van 5 naar 11 procent.
De meesten doen dat niet elke dag. De meest voorkomende combinaties zijn met
naar huis gaan en bij vriendjes spelen. Slechts 1 procent van de kinderen heeft
	

Tweemeting trendonderzoek kinderopvang, 1 februari 2007

niets anders dan NSO/BSO ingevuld. Kinderen die de NSO/BSO bezoeken zijn
niet altijd tevreden over deze regeling; 5 procent vindt het niet leuk zo. Dit
verschil met het gemiddelde is niet groot genoeg om er betekenis aan toe te
kennen.
Ruim de helft van de kinderen die naar de NSO of BSO gaan, doet dat twee dagen
in de week. Telkens een vijfde gaat één dag of drie dagen per week naar geïnstitutionaliseerde naschoolse opvang. Een heel klein groepje doet dat vier of vijf
dagen per week. Het ministerie meet in zijn trendonderzoek een toename van
twee naar tweeënhalve dag gemiddeld, tussen 2002 en 2006. In de Jeugdpeiling
is in 2002 niet gevraagd naar het aantal dagen per week.
Zeventig procent geeft aan vaak of altijd met plezier naar de NSO te gaan. Een
kwart vindt het soms leuk, een klein deel van de kinderen vindt het niet leuk.
5.4

Voorzieningen

In deze paragraaf geven we een beeld van het gebruik van verschillende voorzieningen door jeugdigen in de onderscheiden stadsdelen. Ook gaan we in op de
tevredenheid over voorzieningen.
Gebruik van voorzieningen

In de gemeente is een groot aantal op de jeugd gerichte voorzieningen. Er zijn
tal van verenigingen en andere organisaties ter lering en vermaak en om
anderen te ontmoeten.
Tabel 5.9 geeft per leeftijdscategorie weer hoeveel jeugdigen gebruik maken van
een aantal van dergelijke voorzieningen.
Tab 5.9 Percentages jeugdigen die gebruik maken van genoemde

kunstencentrum

vensterschool

9-11 jaar

80%

89%

21%

12%

45%

35%

–1

12-13 jaar

75%

90%

24%

11%

19%

26%

15%

jongerenwerk

muziekschool

jongerencentrum

bibliotheek

club-/buurthuis/

voorzieningen, naar leeftijd

club/vereniging
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14-15 jaar

66%

87%

17%

8%

5%

19%

12%

16-17 jaar

60%

79%

12%

3%

1%

14%

10%

9-17 jaar

72%

87%

19%

9%

21%

25%

13%

1) Wanneer een vraag aan een groep niet is gesteld vermelden we een - liggend streepje.

Met het ouder worden neemt het gebruik van de genoemde voorzieningen
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duidelijk af. Zelfs het gratis lidmaatschap van de openbare bibliotheek is bij de
groep van 16 en 17 jaar minder in zwang dan bij de jongere groepen. De
sterkste daling zien we bij de deelname aan activiteiten die vanuit de vensterschool worden georganiseerd. Waar bijna de helft van de basisschoolkinderen
wel eens aan deze activiteiten meedoet, is dat bij de jongeren van 16 en 17 jaar
nog maar een enkeling. Toch is de vensterschool er duidelijk niet alleen voor
kinderen in het basisonderwijs; van de jongste middelbare-scholieren doet een
op de vijf wel eens mee met activiteiten van de vensterschool.
Tabel 5.10 geeft voor dezelfde voorzieningen weer hoeveel jeugdigen in elk deel
van de stad er gebruik van maken.
Tab 5.10 Percentages jeugdigen die gebruik maken van genoemde

jongerencentrum

79%

90%

35%

14%

16%

18%

8%

Oude wijken

62%

81%

14%

10%

18%

26%

14%

Oosterparkwijk

Jongerenwerk

Muziekschool

Club-/buurthuis/

Bibliotheek

Centrum

Vensterschool

Club/vereniging

Kunstencentrum

voorzieningen, per stadsdeel

58%

81%

20%

14%

18%

36%

15%

Noordwest

62%

85%

15%

6%

26%

27%

14%

Noorddijk

72%

87%

19%

10%

21%

25%

11%

Lewenborg

63%

87%

15%

8%

22%

24%

3%

Beijum

70%

86%

22%

8%

21%

22%

11%

83%

90%

24%

10%

15%

25%

10%

Zuid
Hoogkerk

72%

89%

18%

8%

34%

26%

15%

Gemeente

72%

87%

19%

9%

21%

25%

13%

Activiteiten in het buurthuis en verwante gebouwen en activiteiten van het
jongerenwerk vinden in de Oosterparkwijk juist relatief veel aftrek.
In stadsdeel Noordwest en de wijk Lewenborg maken relatief weinig jeugdigen
gebruik van verenigingsleven, muziekschool en kunstencentrum. In Noordwest
wordt dit gecompenseerd door de vensterschoolactiviteiten en het jongerenwerk, maar in Lewenborg zien we een dergelijke compensatie niet.

Voor de activiteiten in club- en buurthuizen is gevraagd naar de frequentie
waarmee kinderen en jongeren eraan meedoen.
Fig 5.5 Gebruiksfrequentie clubhuizen, buurthuizen en jongerencentra, per
gebied
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Jeugdigen in de Oosterparkwijk maken verreweg het meest en het vaakst
gebruik van hun clubhuis, buurthuis of jongerencentrum. Meer dan 20 procent
van hen komt hier elke week wel een keer. In stadsdeel Oude wijken als geheel
en Noordwest komt ongeveer 15 procent van de jeugd wekelijks in het buurthuis of een vergelijkbaar gebouw. In stadsdeel Zuid en in de wijk Lewenborg
worden de buurthuizen het minst bezocht door de jeugd. Minder dan 10 procent
komt er wekelijks.
Jongeren van 12 tot en met 17 jaar is ook gevraagd naar het bezoeken van voorzieningen in het uitgaanscircuit (tabel 5.11).
Vooral de bioscoop en het schoolfeest zijn populair bij jongeren als ze uitgaan.
Ongeveer drie op de vier jongeren gaan daar (wel eens) naar toe.

Tab 5.11	Percentages jongeren die gebruik maken van
uitgaansvoorzieningen

2002

2006

Bioscoop

80%

79%

(School-)feest

70%

73%

Discotheek

40%

43%

Café

29%

24%

Snackbar

27%

21%

Poolcafé

21%

18%

Schouwburg, theater

17%

18%

(Pop-)concert

15%

14%

Museum

11%

12%

Houseparty

6%

6%

Speelhal

5%

3%

of cultuurcentrum

Tevredenheid over voorzieningen

Naast het thuis spelen met vriendjes en vriendinnetjes is de buurt de plek waar
jongeren elkaar treffen. Om die ontmoetingen te stimuleren, maar ook om jeugdigen faciliteiten te bieden om met elkaar een prettige tijd te hebben, zijn tal
van voorzieningen ontwikkeld. Een aantal voorbeelden zijn speeltoestellen, een
skatebaan, maar ook een buurthuis of een gymzaal waar jongeren gebruik van
kunnen maken. Tabel 5.12 geeft aan hoe de jongeren deze voorzieningen binnen
de eigen buurt waarderen. Ter vergelijking geven we ook de mening van de
volwassenen over speelmogelijkheden voor kinderen. Zij hebben hun mening
gegeven in de Enquête Leefbaarheid en veiligheid 2006.
Bij de tevredenheid over de speel- en klimtoestellen zien we de grootste
verschillen tussen de twee leeftijdscategorieën. De groep die er het meest
gebruik van maakt (9-11 jaar), is het minst tevreden. De kinderen van 9‑11 jaar
zijn ook in het algemeen iets minder te spreken over de voorzieningen in de
buurt.
De tevredenheid over sportvoorzieningen tussen de stadsdelen verschilt onderling niet significant. In de Oude wijken zijn de jongeren iets ontevredener, maar
het verschil is te klein om het minder sporten in dit stadsdeel te kunnen verklaren.
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Tab 5.12 Percentages die (heel) tevreden zijn over een aantal voorzieningen

Noorddijk

Lewenborg

Beijum

Zuid

Hoogkerk

gemeente

9-11 jaar

39

31

28

33

34

26

24

43

42

36

12-17 jaar

52

56

55

50

54

37

59

51

56

52

Oude wijken

Noord-west

Oosterparkwijk

in de buurt

Centrum
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Speel- en klimtoestellen binnen de buurt

Voorzieningen om buiten te spelen (skatebaan, trapveldje)
9-11 jaar

23

41

33

48

33

24

41

46

46

40

12-17 jaar

43

40

42

58

45

23

52

49

48

48

74

67

78

67

85

60

74

68

Speelmogelijkheden voor kinderen
Volwassenen

56
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Ruimte voor activiteiten, zoals buurthuis of jongerencentrum
9-11 jaar

37

40

41

41

41

46

38

40

32

40

12-17 jaar

38

47

54

41

53

45

52

35

40

45

56

56

47

44

39

51

35

37

45

Voorzieningen voor jongeren
Volwassenen

55

Sportvoorzieningen zoals gymzaal of sportveld
9-11 jaar

44

45

55

51

61

66

62

54

62

54

12-17 jaar

47

44

37

57

53

50

54

56

50

52

We zien dat van de volwassenen een veel hoger percentages tevreden is over de
speelmogelijkheden voor kinderen dan de kinderen en jongeren. In de stadsdelen Centrum en Oude wijken zijn volwassenen ook positiever over de jongerenvoorzieningen dan de jeugdigen zelf. In Zuid en Hoogkerk zijn volwassenen
juist negatiever dan de jeugd zelf. Dit wordt niet verklaard door overlast door
jongeren: die ligt in deze stadsdelen niet boven het stadsgemiddelde. In de
stadsdelen Noordwest en Noorddijk komt de mening van volwassenen over
jongerenvoorzieningen overeen met die van de jeugd.

In vergelijking met vier jaar geleden zijn jeugdigen met name meer tevreden
over de sportvoorzieningen (vooral de groep van 9-11 jaar) en speel- en klimtoestellen (de oudere groep). De ontevredenheid over de speelveldjes is het sterkst
afgenomen (was 51 procent). In Hoogkerk is de tevredenheid over de voorzieningen het sterkst gestegen. Bij volwassenen zien we hier ook een toename van
de tevredenheid over jongerenvoorzieningen en vooral speelmogelijkheden
voor kinderen. Ook in Noordwest, Noorddijk en de Oude wijken zijn volwassenen hierover tevredener dan vier jaar terug.
Bij de jeugd constateren we in Noorddijk het kleinste verschil ten opzichte van
de vorige meting. Onder volwassenen in de stadsdelen Zuid en Centrum is de
ontevredenheid over voorzieningen voor jongeren toegenomen sinds 2002.
Tabel 5.13 laat zien in hoeverre jongeren vinden dat er genoeg activiteiten bij
hen in de buurt en de stad worden georganiseerd.
Tab 5.13

Percentages jongeren die tevreden zijn over de activiteiten in de

eigen buurt of in de stad

buurtactiviteiten

activiteiten stad

41%

65%

Oude wijken

42%

66%

Noordwest

38%

54%

Noorddijk

48%

65%

Zuid

39%

72%

Centrum

Hoogkerk

39%

62%

Gemeente Groningen

42%

64%

Ongeveer vier op de tien jongeren geven aan dat er binnen hun buurt voldoende
voor hen wordt georganiseerd. Nu is het wellicht voor sommigen nooit genoeg,
maar bijna zestig procent ontevredenen is wel erg veel. Tweederde vindt dat er
op stedelijk niveau genoeg te beleven valt in Groningen. Deze percentages zijn
min of meer gelijk aan die van vier jaar geleden. Jongeren staan in hun kritiek
niet alleen. Ook in de Enquête Leefbaarheid en veiligheid geeft de meerderheid
van de ondervraagden (18 jaar en ouder) aan ontevreden te zijn over de jongerenvoorzieningen in de buurt (zie tabel 5.14 op de vorige bladzijde). De beoordeling van deze jongerenvoorzieningen wordt als enige buurtvoorziening al
jarenlang als onvoldoende gekwalificeerd. Dit is een landelijk fenomeen: het
kan ook nog erger, de tevredenheid over de jongerenvoorzieningen scoort in
Maastricht bijvoorbeeld slechts 20 procent.
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Welbevinden en riskant gedrag
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6

Welbevinden en riskant gedrag
De overheid streeft uiteindelijk het welbevinden van alle burgers
na. Zo ook de gemeente Groningen. In dit hoofdstuk bekijken we in
hoeverre er jongeren in de gemeente wonen die extra aandacht
nodig hebben, omdat hun welbevinden te wensen overlaat.
Gezondheid is een belangrijk element van welbevinden. Een aantal
gedragingen en gewoonten zijn heel belangrijk voor de gezond‑
heid van kinderen en jongeren. We beschouwen drinken en roken,
drugsgebruik en seksuele activiteit (zonder voorbehoedmiddelen).
Daarna komt voeding aan de orde. We sluiten dit hoofdstuk af met
een beschouwing van de jongeren die de regels overschrijden.

6.1 Welbevinden

Welbevinden hangt in hoge mate samen met lichamelijke en psychische gezondheid. Er blijkt een sterke samenhang te zijn met sociabiliteit, schoolbeleving en
pesten. Daarom beoordelen we het welbevinden van jongeren als onvoldoende
als ze aan twee of meer van de volgende voorwaarden voldoen:
1.

het als matig of slecht kwalificeren van de gezondheid;

2.

een KIVPA-score van 10 of hoger;

3.

een gebrek aan sociale steun;

4.

het idee dat men te weinig vrienden heeft;

5.

een lage score op schoolbeleving;

6.

wekelijks gepest worden op school.

Verder rekenen we tot de jongeren die niet goed in hun vel zitten alle jongeren
die:
1.

een zelfmoordpoging hebben gedaan of daar serieus over hebben
gedacht;

2.

zichzelf opzettelijk verwondingen hebben toegebracht;

3.

weggelopen zijn van huis.

In totaal gaat het om 14 procent van de jongeren van 12 tot en met 17 jaar. Dit
percentage ligt dichtbij wat in andere onderzoeken wordt gevonden.
We zien dat het percentage jongeren met een laag welbevinden het hoogst is
onder allochtone jongeren en in de oudste leeftijdsgroep. Van deze groepen zit
ongeveer een op de vijf jongeren niet goed in zijn vel. Verder zijn er wat meer
meisjes met een laag welbevinden dan jongens; 16 tegen 11 procent.
	

Bijvoorbeeld: Bogt T. ter, S. van Dorsellaer, W. Volleberg, Psychische gezondheid, risicogedrag en
welbevinden van Nederlandse scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut, 2003
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Fig 6.1	 Welbevinden naar persoonskenmerken
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Fig 6.2 Welbevinden naar huishoudenskenmerken
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Hoe welbevinden samenhangt met een aantal huishoudenskenmerken laat
figuur 6.2 zien.
De grootste verschillen met het gemiddelde hangen samen met een lage sociale
economische positie van het huishouden waartoe een jongere behoort. Bij een
laag opleidingsniveau en werkloosheid van de ouders, en een laag huishoudensinkomen zien we een anderhalf tot twee keer zo hoog percentage dat niet goed
in het vel zit als gemiddeld. Opvallend is dat met name de sociaal-economische
positie van de vader samenhang vertoont met het welbevinden van de jongeren.
Het opleidingsniveau van de moeder speelt geen rol van betekenis, en moeders
die in deeltijd werken hebben in verhouding het minst vaak kinderen die niet
happy zijn.

In eenoudergezinnen en nieuw samengestelde gezinnen scoort ook een
verhoogd percentage jongeren onvoldoende op welbevinden. Het gaat hier om
kleinere verschillen dan bij de sociaal-economische factoren hierboven. Enig
kind zijn en de mate van sturing in de opvoeding vertonen geen samenhang met
het welbevinden van jongeren.
Fig 6.3 Welbevinden naar kenmerken sociale omgeving
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Samenhang tussen welbevinden en een aantal elementen in de sociale omgeving
geven we weer in figuur 6.3.
Het valt op dat het ontberen van verschillende soorten vrienden op verschillende manieren samenhangt met welbevinden. Van de jongeren die geen
vrienden op school hebben, zit maar liefst de helft niet lekker in zijn vel. Ook
van degenen die geen goede vriend of vriendin hebben is een aanzienlijk deel
niet happy: 37 procent. Van de jongeren die geen sportvrienden hebben is ook
een bovengemiddeld deel niet senang.
Anderzijds zien we dat van jongeren die geen stapvrienden hebben en geen
verkering, er juist meer hoog scoren op welbevinden dan gemiddeld.
6.2 Herkennen van jongeren met een laag welbevinden

In deze paragraaf bekijken we hoe welbevinden samenhangt met zichtbare
kenmerken op school en in het gedrag van jongeren.
Hoe kunnen leerkrachten, mentoren en andere onderwijsbegeleiders leerlingen
herkennen die het moeilijk hebben? Als we onderscheid maken naar de verschillende schooltypen blijkt dat op de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo
procentueel de meeste jongeren met een laag welbevinden zitten. Met onze
kennis van de thuissituatie van deze leerlingen uit hoofdstuk 4 en de in paragraaf 6.1 getoonde samenhang tussen welbevinden en thuissituatie ligt dit voor
de hand.
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De school kan er verder van uitgaan dat er relatief veel jongeren zijn die wel wat
extra aandacht kunnen gebruiken in de categorieën die vaak spijbelen, en die
zijn blijven zitten en/of van school veranderd.
Ook jongeren die vaak ziek zijn en/of betrokken zijn bij pesten, als dader of
slachtoffer, zijn relatief vaak niet happy.
Fig 6.4 Welbevinden in samenhang met een aantal gedragselementen
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Figuur 6.4 geeft een overzicht van de samenhang van welbevinden met een
aantal gedragingen die in de enquête zijn nagevraagd. Zijn er gedragingen die
vooral jongeren met een laag welbevinden vertonen?
Van de jongeren die minder gewenste gedragingen vertonen zitten telkens
bovengemiddeld hoge percentages niet goed in hun vel. Een derde of meer van
de jongeren die roken, blowen, strafbare feiten plegen en seksueel actief zijn,
valt in onze groep met een laag welbevinden.
Opvallend is dat het drinken van alcohol een kleiner verschil in welbevinden
laat zien. Dit bevestigt het beeld dat het drinken van alcohol een maatschappelijk geaccepteerd risicogedrag is (geworden).
Er is op het moment veel aandacht voor bewegen en gezond eten. Hebben
jongeren er zelf eigenlijk last van als ze te weinig bewegen of ongezond eten? In
grote lijnen blijkt dat van jongeren met een ongezond voedings- en bewegingspatroon er ongeveer anderhalf keer zoveel niet goed in hun vel zitten. De
verschillen zijn minder groot dan bij de risicogedragingen in de alinea hierboven.
Opvallend is dat van de bezoekers van een sportschool of fitnesscentrum een
relatief groot deel niet goed in zijn vel zit, terwijl sporten in het algemeen juist
positief samenhangt met welbevinden.
	

Vijf uren of meer in de vier weken voorafgaand aan de enquête.

In figuur 6.5 geven we de samenhang tussen verschillende vormen van tijdsbesteding en welbevinden.
We zien dat van de jongeren die zich vaak vervelen een derde tot onze groep
met een te laag welbevinden wordt gerekend. Dit is meer dan twee keer het
gemiddelde percentage van 14. Ook onder jongeren die wekelijks uitgaan treffen
we een relatief groot deel met een laag welbevinden. Dit geldt in het bijzonder
voor de bezoekers van houseparty’s en (pop-)concerten.
Fig 6.5 Welbevinden in samenhang met tijdsbesteding
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Er zijn bovengemiddeld veel ‘ongelukkige’ jongeren onder hen die op een
normale doordeweekse dag geen huiswerk maken of lezen. Hetzelfde geldt voor
de jongeren, met name meisjes, die nooit spelletjes op computer, playstation of
gameboy doen. Overigens zit zowel in de groep die nooit chat als in de groep
die wekelijks chat, een bovengemiddeld deel van de jongeren niet goed in hun
vel.
De gemeente bevordert een aantal vormen van tijdsbesteding vanuit de
gedachte dat deze een gunstig effect hebben op de ontwikkeling van (bepaalde
groepen) jongeren tot verantwoordelijke en democratische burgers. Van de
jongeren die geen lid zijn van enige club of vereniging zit een bovengemiddeld
groot deel niet goed in zijn vel. Verder kunnen we nogmaals constateren dat het
jongerenwerk zijn doelgroep beter bereikt dan de gemiddelde jongere. Van de
jongeren die wel eens meedoen aan activiteiten van het jongerenwerk zit een
groter percentage niet goed in zijn vel dan van hen die nooit bij het jongerenwerk over de vloer komen.
De groepen die vrijwilligerswerk doen en die deelnemen aan activiteiten in
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club- en buurthuizen, tellen evenveel jongeren die niet goed in hun vel zitten
als gemiddeld.
De laatste figuur van deze paragraaf laat zien in hoeverre degenen die een
beroep doen op hulpverleners, behoren tot de groep die niet lekker in zijn vel
zit.
Ongeveer de helft van de jongeren die aangeeft een beroep te doen op de
vermelde hulpverlening is niet happy. In totaal heeft 37 procent van de groep
met een te laag welbevinden contact gehad met een van deze drie typen hulpverleners. Van degenen die niet goed hun vel zitten heeft 16 procent met geen
enkele hulpverlener contact gehad. Bij degenen die wel goed in hun vel zitten is
dit twee keer zoveel.
Fig 6.6 Welbevinden in samenhang met hulpverleners
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6.3 Drinken en roken

Gezondheid is een belangrijk element van welbevinden. Drinken en roken
kunnen een reëel gevaar voor de fysieke gezondheid van jongeren betekenen. In
de Jeugdpeiling zien we ook dat jongeren die wel eens alcohol drinken en
jongeren die roken slechter scoren op gezondheid en psychisch welbevinden. In
vergelijking met 2002 zijn er in 2006 minder jongeren die drinken. Het aantal
rokers onder de jeugd is afgenomen van 11 naar 6 procent dagelijkse rokers.
Onderling hangen drinken en roken sterk samen. Van degenen die wel eens
alcohol drinken rookt een kwart, van de niet-drinkers rookt slechts 2 procent.
Er zijn meer meisjes die drinken en die roken. Naar etnische herkomst is er geen
verschil in rook- en drinkgedrag.
Van jongeren die in een nieuw samengesteld gezin wonen, drinken er meer dan
van jongeren uit andere gezintypen. Roken doen jongeren uit traditionele
gezinnen juist minder. Hetzelfde geldt voor jongeren met hoogopgeleide

moeders en werkende vaders. Drinken en roken hangen beide negatief samen
met het huishoudensinkomen, de mate van sturing die de ouders bieden en de
ervaren sociale steun.
In hoofdstuk 4 zagen we al dat de percentages drinkers en rokers hoger zijn op
lagere onderwijsniveaus. Alleen onder leerlingen van het voortgezet speciaal
onderwijs is het aandeel drinkers niet gedaald tussen 2002 en 2006. Verder zien
we binnen alle schooltypen dalingen van de percentages drinkers met ongeveer
10 procentpunt. Er roken ongeveer evenveel vwo- en mbo-leerlingen als in 2002;
op de andere schooltypen zijn er minder rokers dan vier jaar eerder. De hogere
percentages drinkers en rokers op het mbo worden voor een deel verklaard
door de hogere gemiddelde leeftijd van de mbo-leerlingen.
Drinken en roken hangen samen met het doen van ‘stoere’ dingen: spijbelen,
pesten, een baantje (onafhankelijk van leeftijd!), elektronisch communiceren,
met vrienden thuis of op straat, winkelen, uitgaan, muziek luisteren. Jongeren
die niet drinken of roken, doen andere dingen: lezen, huiswerk maken, gamen
(alleen 12-15 jaar), hobby’s, lid van een (sport-)vereniging.
Een aantal andere kenmerken hangen niet samen met drinken en roken: tvkijken, muziek maken, bezoeken van een club- of buurthuis of jongerenwerk.
Hoeveelheden alcohol en tabak

Het gemiddelde aantal glazen alcohol dat jongeren drinken is redelijk stabiel.
Het is dus niet zo dat een kleiner aantal meer drinkt.
Tab 6.1	Gemiddeld aantal glazen alcohol in de afgelopen week

jongens

12-13 jaar

meisjes

totaal

2002

2006

2002

2006

2002

2006

0,2

1,3

0,5

0,3

0,4

0,8

14-15 jaar

1,5

1,8

1,8

1,6

1,7

1,7

16-17 jaar

8,4

6,6

3,3

3,6

5,5

4,8

We zien dat bij de jongeren van 16 en 17 jaar jongens duidelijk meer drinken
dan meisjes.
Het gemiddeld aantal sigaretten dat per dag wordt gerookt is in vergelijking met
2002 gehalveerd. In 2006 worden gemiddeld 4,3 sigaretten per dag gerookt, in
2002 waren dit er nog 9,8. Deze scherpe daling zien we terug in alle leeftijdsgroepen en zowel bij jongens als bij meisjes.
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Tab 6.2 Gemiddeld aantal sigaretten per dag

jongens

meisjes

2002

2006

2002

12-13 jaar

2,7

0,6

7,6

14-15 jaar

8,0

3,0

9,1

16-17 jaar

12,1

6,9

11,0

7,7

totaal

2006

2002

2006

1,5

5,5

0,9

4,2

8,7

3,7

11,5

7,4

Het grote verschil tussen jongens en meisjes van 12 en 13 jaar uit 2002 is in
2006 amper aan de orde. Dit is toe te schrijven aan de forse daling bij de
meisjes, van 7,6 naar 1,5 sigaretten per dag. In 2002 was het gemiddelde onder
jongens van 16-17 jaar iets hoger dan bij meisjes, in 2006 zien we het omgekeerde.
De mening van de ouders

Laten ouders merken wat zij vinden van het drinken van alcohol of roken door
hun kinderen? Tabel 6.3 geeft aan wat jongeren daarover denken. Omdat het in
2006 mogelijk was meer dan één antwoord aan te kruisen zijn deze percentages
teruggerekend naar een totaal van 100 procent.
Tab 6.3 Wat vinden ouders ervan dat hun kind drinkt of rookt, volgens de
jongeren (12-17 jaar)

drinken

Ze vinden het goed
Ze vinden dat ik het minder zou

roken

2002

2006

2002

2006

60%

61%

28%

16%

4%

3%

13%

12%

15%

16%

50%

39%

1%

2%

1%

5%

2%

3%

7%

17%

14%

11%

2%

8%

moeten doen
Ze raden het af
Ze verbieden het
Ze weten het niet
Ze zeggen er niets van
Niets ingevuld
Totaal

3%

3%

0%

3%

100%

100%

100%

100%

De mening die ouders volgens hun kinderen hebben over het drinkgedrag van
de jongeren is sinds 2002 niet veranderd. Nu het mogelijk is bij het invullen van
de vragenlijst meerdere antwoorden te geven, vullen nog meer jongeren dan
eerst in dat de ouders het goed vinden. Aan het hoge percentage ouders dat het

goed vindt is te zien dat het drinken van alcohol kennelijk geaccepteerd riskant
gedrag is. Dit in tegenstelling tot roken, waarvoor we duidelijk minder acceptatie zien dan vier jaar terug.
De leeftijd van de jongere hangt sterk samen met de mening van de ouders over
het drinkgedrag van hun kinderen. Bij jongeren van 12 en 13 jaar vindt
46 procent van de ouders het geen probleem dat de jongeren wel eens alcohol
drinken. Dit percentage loopt op via 60 procent bij jongeren van 14 en 15 jaar
tot 80 procent bij de oudsten.
Afraden en verbieden verloopt net andersom. Respectievelijk 43 en 8 procent
van de jongste jongeren geeft aan dat hun ouders dit doen, bij de oudsten zijn
deze percentages teruggelopen naar 12 en 1 procent.
Vinden dat ze het minder moeten doen en er niets van zeggen komt bij drinkers
van alle leeftijden evenveel voor.
Bij roken zien we een ander beeld. Er zijn in 2006 duidelijk minder ouders die
het goed vinden dat hun kinderen roken en meer die het ronduit verbieden dan
in 2002. Anderzijds zijn er ook meer ouders die er niets van zeggen.
Dat zou kunnen komen doordat ouders het niet weten. Er zijn namelijk ook
meer jongeren die aangeven dat hun ouders niet op de hoogte zijn van hun
rookgedrag. Maar deze combinatie van antwoorden komt niet veel voor.
Ouders en vrienden geven het goede of slechte voorbeeld

Jongeren lijken het voorbeeld van hun ouders te volgen (tabel 6.4). Van de drinkende jongeren heeft een hoger percentage ouders die elke week drinken dan
van de niet-drinkers. Hetzelfde geldt voor roken.
Van de jongeren die wel eens alcohol drinken (49%), heeft 62 procent één of
twee ouders die iedere week alcohol drinken. Dit is iets gedaald ten opzichte
van 2002. Opvallend is dat bij de jongeren die nooit alcohol drinken, het drinkgedrag van de ouders hetzelfde is als in 2002.
Er zijn meer jongeren met twee niet-rokende ouders. Dit geldt zowel voor de
rokers als voor de niet-rokers. Vooral de aandelen jongeren met twee rokende
ouders zijn afgenomen in beide groepen.
Sterker dan met drink- en rookgedrag van de ouders hangt het gedrag van
jongeren samen met dat van hun vrienden. De verschillen in percentages
vrienden die wel of niet drinken of roken, zijn veel groter dan de verschillen in
percentages ouders die dat doen.
	

25 procent heeft één ouder en 37 procent heeft twee ouders die elke week alochol drinken
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Tab 6.4 Drinken en roken door jongeren en hun ouders (12-17 jaar)

Jongere

Ouders
geen ouder

Alcohol drinken
Af en toe tot
dagelijks

2002

2006

ja

57%

nee

43%

een ouder

beide ouders

2002

2006

2002

2006

2002

2006

49%

35%

38%

24%

25%

41%

37%

51%

53%

53%

21%

21%

26%

26%

ja

17%

11%

34%

39%

36%

39%

30%

22%

nee

83%

89%

54%

61%

30%

28%

16%

11%

roken
Leesvoorbeeld eerste rij: in 2006 drinkt 49 procent van de jongeren wel eens alcohol. Van deze drinkers
heeft 38 procent geen ouder die drinkt, 25 procent één ouder en 37 procent twee ouders die wekelijks
alcohol gebruiken.

Tab 6.5 Drinken en roken door jongeren (12-17 jaar) en hun vrienden

Jongere

Vrienden
niemand

Alcohol drinken
Af en toe tot
dagelijks

2002

2006

ja

57%

49%

nee

43%

51%

2002

een paar

de meesten

2006

2002

2006

2002

2006

18%

17%

44%

52%

38%

31%

72%

73%

24%

24%

4%

3%

ja

17%

11%

5%

9%

37%

40%

59%

50%

nee

83%

89%

52%

59%

39%

36%

9%

5%

roken

Het alcoholgebruik onder jongeren is met acht procentpunt gedaald. We zien
een verschuiving in de vriendengroep van drinkende jongeren: van ‘de meesten
drinken’ naar ‘een paar drinken’.
De afname van het aandeel rokende jongeren zien we ook terug in vriendengroepen. Zowel rokers als niet-rokers hebben minder rokende vrienden en meer
niet-rokende vrienden.
6.4 Drugsgebruik

Het drugsgebruik van Groninger jeugd beperkt zich voornamelijk tot het roken
van hasj of marihuana. In vergelijking met 2002 is het percentage jongeren dat
dit wel eens heeft gebruikt afgenomen. Van de jongeren van 12-17 jaar heeft 16
procent wel eens geblowd en 10 procent het laatste jaar nog. Hasj is ook het
middel dat het meest is aangeboden aan jongeren. Een kwart van hen meldt dat

dit wel eens is gebeurd. Ecstasy of XTC volgt; dit is aan 4 procent van de
jongeren wel eens aangeboden.
Tabel 6.6 laat zien dat wiet in de eerste plaats bij vrienden wordt gekocht.
De coffeeshop is het tweede adres om aan hasj te komen. Verontrustend is dat
er kennelijk ook op scholen wordt gehandeld; 2 procent van de jongeren geeft
aan op school wiet te hebben gekocht. In het tabellenboek is te zien dat
13 procent van alle jongeren aangeeft dat hen op school wel eens hasj is aangeboden. In 2002 was dit nog 18 procent. Vooral jongeren op mbo, theoretische
leergangen van het vmbo en havo geven aan dat hen op school wel eens hasj
werd aangeboden.
In totaal zijn er minder jongeren die wel eens marihuana hebben gekocht dan in
2002.
Tab 6.6 Waar kopen jongeren hasj (12-17 jaar)

2002

2006

Bij vrienden

10%

8%

In coffeeshop

9%

5%

Speciaal adresje

4%

3%

Op school

3%

2%

Nooit gekocht

83%

89%

Samenhang

Er bestaat een sterke samenhang tussen blowen, drinken en roken. De samenhang met andere kenmerken en gedrag komt daardoor sterk overeen met wat we
in de vorige paragraaf hebben gezien. Ook blowers beoordelen hun gezondheid
minder positief en scoren slechter op psychisch welbevinden. Ook blowers
vinden we meer in gezinnen met een werkloze vader, een laag huishoudensinkomen en een lage mate van sturing. Ook blowers ervaren minder sociale steun,
en doen meer ‘stoere’ dingen zoals spijbelen, werken en uitgaan. En blowen
hangt ook niet samen met het bezoeken van een club- of buurthuis of jongerenwerk.
Verschillen met drinken en roken zijn dat jongens en meisjes even vaak blowen,
en dat verhoudingsgewijs meer Nederlandse jongeren blowen dan allochtonen.
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Tab 6.7 Blowen door jongeren (12-17 jaar) en hun vrienden

Jongere

Vrienden
niemand

Blowen

ja

(laatste jaar) nee

een paar

de meesten

2002

2006

2002

2006

2002

2006

2002

2006

12%

10%

13%

11%

56%

52%

30%

37%

88%

90%

72%

76%

24%

22%

4%

1%

Hoe ouder de jongeren, hoe meer er wel eens hebben geblowd. In de jongste
groep van 12 en 13 jaar geldt dit voor 2 ½ procent , van de oudste groep van 16
en 17 jaar heeft een derde dit wel eens gedaan.
De samenhang van eigen wietgebruik met dat van vrienden blijkt sterker dan in
2002 (tabel 6.7). Er wordt dus minder geblowd, in sterker afgebakende vriendengroepen.
Van de tien procent die het afgelopen jaar wel eens softdrugs heeft gebruikt, is
het percentage waarvan de meeste vrienden ook wel eens softdrugs heeft
gebruikt in 2006 gestegen met zeven procent. (37% in 2006 en 30 procent in
2002).
6.5 Seksuele activiteit

Er zijn iets minder jongeren seksueel actief dan in 2002. Seksuele activiteit
hangt sterk samen met drinken, roken en blowen. Seksuele activiteit past dus in
het ‘stoere’ gedragspatroon dat we hierboven hebben beschreven. Ook de
achtergrondkenmerken komen overeen met die bij de andere vormen van
riskant gedrag.
Seksuele activiteit neemt snel toe met de leeftijd. Van de jongeren van 12 en
13 jaar is nog nagenoeg niemand seksueel actief. In de groep van 14 en 15 jaar
is dat ongeveer een van de acht jongeren. Onder jongeren van 16 en 17 jaar
heeft 41 procent wel eens met iemand geslapen.
Niet-Nederlandse jongeren zijn opvallend minder seksueel actief dan in 2002;
het percentage seksueel actieven is gedaald van 21 procent naar 15 procent.
Meer meisjes dan jongens hebben seksueel contact gehad, maar het verschil in
de mate van seksueel contact wordt kleiner. Dit komt door een daling van het
percentage seksueel actieve meisjes van 22 procent in 2002 naar 18 procent in
2006. Het percentage jongens dat wel eens met iemand naar bed is geweest is
met 15 procent gelijk gebleven.

Iets minder dan driekwart van de seksueel actieve jongeren gebruikt altijd een
voorbehoedsmiddel. Ondanks de landelijke soa- en aidscampagnes gebruikt
bijna 20 procent van de jongeren soms (7 procent) tot vrijwel nooit of nooit
(11 procent) voorbehoedsmiddelen. Volgens de Jellinekkliniek vindt dit zijn
oorzaak in het anders omgaan met voorlopigheid: jongeren zien een one-nightstand niet als eenmalig vrijen maar als het begin van een verhouding. Toch
zien we bij degenen die onveilig vrijen weer de bekende achtergrondkenmerken.
Door het relatief kleine aantal jongeren dat onveilig vrijt, zijn er in gedrag
minder significante verschillen te vinden dan bij ander riskant gedrag. Club- en
buurthuizen en activiteiten van het jongerenwerk zijn geen extra geschikte
punten om voorlichting over veilig vrijen op te richten; zij worden door de
jongeren die onveilig vrijen even vaak bezocht als door anderen.
6.6 Voeding

Tussen de 5 en 50 procent van de jongeren houdt er ongezonde voedingsgewoonten op na. Bij basisschoolkinderen liggen deze percentages lager, tussen
de 2 en de 30 procent. Het gaat om teveel tussendoortjes eten, minder dan zes
keer per week groente, ontbijt of warm eten, en maaltijden overslaan.
We zien een sterke samenhang van de body mass index - die aangeeft of lengte
en gewicht zich gezond tot elkaar verhouden - met ontbijt en warm eten. Bij
kinderen zien we ook een minder sterke samenhang met het overslaan van
maaltijden en bij jongeren met het eten van groente.
Hoe ouder de jeugdigen zijn, hoe ongezonder ze eten. Toch hangt de body mass
index niet samen met leeftijd. Verschillen tussen meisjes en jongens zijn beperkt
tot het eten van groente; dat doen meisjes consequenter dan jongens. De situatie
in het huishouden hangt ook samen met het voedingspatroon. Hoe hoger het
opleidingsniveau, inkomen en sturing van de ouders en hoe meer er werken, hoe
beter het voedingspatroon van het kind. Vensterschoolleerlingen slaan bijvoorbeeld vaker maaltijden over dan andere basisschoolleerlingen. Kinderen die met
pesten te maken hebben eten ook ongezonder en zijn vaker te zwaar.
Deelname aan activiteiten van de vensterschool (9-11 jaar), het club- of buurthuis en het jongerenwerk (12-17 jaar) hangt vrijwel niet samen met het
voedingspatroon. Waar wel samenhang is, zijn het de ongezonder levende
jongeren die deze faciliteiten gebruiken. Dit zijn dus niet de aangewezen
plaatsen om informatie over gezond eten en bewegen te verspreiden.

	

Uit: Generatie Einstein; slimmer, sneller en socialer, 2006
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Buiten spelen en sporten correleren positief met gezonde voeding. Opmerkelijk
is dat van degenen die alleen sporten buiten clubverband er meer te zwaar zijn
dan van de niet-sporters, zoals te zien is in tabel 6.8.
Het voedingspatroon hangt samen met de vormen van riskant gedrag uit de
vorige paragrafen. Voor gewicht geldt dat niet. Gebruikers van alcohol, tabak of
wiet zijn even vaak te zwaar als andere jongeren. Wel slaan zij vaker het ontbijt
of de warme maaltijd over.
Tab 6.8 Sport naar body mass index (12-17 jaar)

te licht of op gewicht

te zwaar

totaal

Sport niet

86%

14%

100%

Sport buiten clubverband

84%

16%

100%

Sport in clubverband

91%

9%

100%

Gemiddeld

89%

11%

100%

6.7 Regeloverschrijdend gedrag

Het is voor de gemeente belangrijk om te weten welke jongeren ontsporen dan
wel dreigen te ontsporen. In de Jeugdpeiling zijn vragen opgenomen over
regeloverschrijdend gedrag, zoals vernielingen aanrichten, (winkel-)diefstal en
zwartrijden. Enkele vragen gaan over criminele handelingen, zoals berovingen
en het gebruik van wapens. In dit hoofdstuk construeren we op basis van de
antwoorden op deze vragen drie typen regeloverschrijders.
Jongeren experimenteren en zoeken daarbij de grenzen op van wat kan en mag.
Soms gaan ze te ver en worden ze teruggefloten door ouders, leerkrachten,
vrienden of maatschappelijke instituties. In principe is er dan niets aan de hand,
mits de schade niet te groot is. Sommige jongeren gaan erg ver in hun gedrag en
laten zich weinig gelegen liggen aan de correctiemechanismen in de samenleving. Zij lijken zich te onttrekken aan de maatschappelijke normen en waarden.
Om hen moeten we ons zorgen maken, omdat een deel zich zo ver verwijdert
van de samenleving dat er sprake is van een moeilijk omkeerbaar proces. De
aanname is dat deze jongeren op meerdere fronten regeloverschrijdend gedrag
vertonen. Ze beperken zich niet tot één of twee fronten. Uitgaande van deze
aanname en op basis van de antwoorden op de zeventien vragen naar regeloverschrijdend gedrag zijn de volgende drie typen jongeren onderscheiden:
Twee procent van de kinderen van 9 tot 11 jaar en 9 procent van de 12- tot en

met 17-jarigen heeft meer dan twee delictsoorten gepleegd. Dit percentage komt
dicht in de buurt van de 6 procent van de jongeren die de politie het afgelopen
jaar heeft gehoord als verdachte. We zouden deze groep als regeloverschrijders
kunnen typeren.
Tab 6.9 Typen regeloverschrijders naar leeftijdsgroep

9 - jaar

12 - 17 jaar

Type 1: geen enkele delictsoort

89%

67%

Type 2: één of twee delictsoorten

9%

24%

Type 3: meer dan twee delictsoorten

2%

9%

Kenmerken van regeloverschrijders

We hebben de antwoorden van regeloverschrijders vergeleken met die van nietregeloverschrijders in de leeftijdscategorie van 12 tot en met 17 jaar. Bij de
meeste kenmerken is er geen verschil te bespeuren tussen beide groepen
jongeren. Wel zijn de regeloverschrijders vaker met de politie in aanraking
geweest dan andere jongeren; 49 procent tegen 14 procent gemiddeld.
De regeloverschrijders verschillen ook van de niet-regeloverschrijders op
gedragskenmerken die getuigen van een wat experimentelere leefstijl:
• Ze roken, drinken en blowen vaker
• Ze zijn seksueel actiever
• Ze eten ongezonder
• Ze gaan vaker uit
• Ze worden niet vaker gepest maar pesten wel vaker
• Ze lopen vaker weg van huis
• Ze vervelen zich vaker
Gesteld kan worden dat zij in hun puberteit meer acting-outgedrag vertonen
dan niet-regeloverschrijders. Ze zitten minder goed in hun vel; op de KIVPAscore voor psychisch welbevinden scoren zij slechter dan niet-regeloverschrijders. Ze hebben naar verhouding ook vaker een suïcidepoging ondernomen.
Jongens zijn vaker regeloverschrijders dan meisjes; 11 tegen 8 procent van hen
heeft twee of meer verschillende vormen van overschrijding opgegeven. Onder
de jeugd met een allochtone herkomst vinden we ook meer regeloverschrijders
dan onder de Nederlandse (13 en 8 procent).
Er is geen verband tussen regeloverschrijders en het wel of niet werken van hun
ouders. Wel groeien regeloverschrijders voornamelijk op in gezinnen waar men
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krap bij kas zit. Het verband tussen sturing en inkomen is al eerder vermeld, en
de ouders van regeloverschrijders zijn ook minder consequent in het corrigeren
van hun kinderen.
Bijna de helft van de regeloverschrijders geeft aan thuis met een van zijn
ouders te kunnen praten over zaken die hem of haar bezighouden. Bij de nietregeloverschrijders kan dit bij driekwart van de jongeren
Op school hebben regeloverschrijders het moeilijker dan anderen. Ze kunnen
minder goed met de medeleerlingen opschieten, vinden de docenten niet zo
aardig, hebben meer moeite met het begrijpen van de leerstof en krijgen hun
werk niet altijd op tijd af. Regeloverschrijders scoren dan ook lager op de schaal
van welbevinden op school dan niet-regeloverschrijders.
Normen

In de vragenlijst is een aantal vragen over normen opgenomen. Er wordt
gevraagd wat jongeren ervan vinden als ze zien dat anderen regels overschrijden. Het gaat om stelen, helen, vernielen, wiet verhandelen en meisjes lastigvallen. Tabel 6.10 geeft een overzicht van de percentages jongeren die aangeven
dat ze dit heel erg vinden.
Tab 6.10 Normatieve beoordeling door jongeren (12-17 jaar) van een aantal
gedragingen bij anderen

geen

1-2

>2

strafbare feiten strafbare feiten strafbare feiten

gemiddeld

Stelen

54%

34%

11%

46%

Helen

55%

33%

15%

46%

Vernielen

73%

60%

35%

67%

Wiet verhandelen

47%

33%

9%

41%

Meisjes lastigvallen

89%

89%

89%

89%

Het algemene beeld is dat het percentage jongeren dat het heel erg vindt om te
zien dat anderen regels overschrijden, terugloopt met het aantal regeloverschrijdende gedragingen dat jongeren zelf hebben gepleegd.
De uitzondering op deze regel is het lastigvallen van meisjes. Dat beoordelen
jongeren uit de drie typen regeloverschrijders allemaal hetzelfde. Negen van
tien jongeren geeft aan het heel erg te vinden als ze dit zien gebeuren.
Vernielen komt bij alle drie de typen op de tweede plaats. Stelen en helen laten
ongeveer dezelfde percentages zien. Aan het verhandelen van wiet tillen
jongeren het minst zwaar.

Waar kunnen we ze vinden, die regeloverschrijders? Een kwart gaat naar een
buurt- of clubhuis. Bij niet-regeloverschrijders is dit bijna twintig procent.
Regeloverschrijders nemen beduidend vaker deel aan activiteiten van het jongerenwerk dan niet-regeloverschrijders, respectievelijk 21 en 12 procent. Ze zijn
dus naar verhouding in beeld. In tabel 6.11 geven we de percentages regeloverschrijders weer per stadsdeel.
Tab 6.11	

Aandeel regeloverschrijders per stadsdeel

regeloverschrijders
Centrum
Oude wijken
Oosterparkwijk

10 %
14 %
11 %

Noordwest

10 %

Noorddijk

6%

Lewenborg

9%

Beijum

5%

Zuid

11%

Hoogkerk

6%

Gemiddelde gemeente

9%

Vooral in Oude wijken zien we hoge percentages regeloverschrijders.. ook in
stadsdeel Zuid ligt het percentage regeloverschrijders boven het stadsgemiddelde. Hoogkerk en Noorddijk staan aan de andere kant van het spectrum; hier
zijn in verhouding weinig jongeren die aangeven dat zij meerdere regels hebben
overtreden.
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Jongeren met opgroeirisico’s
In dit hoofdstuk geven we weer waar we in de gemeente Groningen
de jongeren treffen die extra ondersteuning kunnen gebruiken.
In paragraaf 1 bekijken we de risico’s die jongeren lopen op de
verschillende leefgebieden in samenhang met elkaar. Hier laten we
zien in hoeverre jongeren met opgroeirisico’s aan hun gedrag zijn
te herkennen.
In paragraaf 2 besteden we aandacht aan de geografische verde‑
ling over de stad van jongeren die het moeilijker hebben in de
verschillende leefgebieden.

7.1 Stapeling van opgroeirisico’s

We beginnen met risico’s in de achtergrondkenmerken. Risico’s die voor
kinderen tot en met de basisschoolleeftijd zijn vastgesteld, bepalen we ook voor
jongeren. We vullen ze aan met het onderwijsniveau dat de jongere zelf volgt.
We hebben immers gezien dat jongeren op lagere onderwijsniveaus er in alle
opzichten slechter voorstaan dan die op hogere vormen van voortgezet onderwijs.
We rekenen met de volgende risicofactoren:
• Opgroeien in een eenoudergezin
• Een allochtone achtergrond
• Een laag huishoudensinkomen en/of werkloze ouders
• Laagopgeleide ouders (vmbo en lager)
• Laag onderwijsniveau van de jongere zelf (vmbo en lager)
In tabel 7.1 wordt per stadsdeel en wijk weergegeven welk percentage jongeren
voldoet aan het betreffende kenmerk. In de laatste kolom staan de percentages
jongeren op wie minstens drie van de vermelde kenmerken van toepassing zijn.
Voor de gemeente Groningen als geheel zien we 13 procent jongeren met een
minder gunstige uitgangspositie. Dit percentage is even hoog als in 2002. Dit
komt neer op ongeveer 1.100 jongeren in de gemeente.
In de stadsdelen Oude wijken en Noordwest zijn telkens de hoogste percentages
jongeren te vinden met risicoachtergronden voor de uitgangspositie in de maatschappij. Binnen de Oude wijken wordt de Oosterparkwijk gekenschetst door
een laag opleidingsniveau, zowel bij ouders als bij jongeren.
In Noordwest vallen vooral het lage onderwijsniveau van de jongeren en het
hoge percentage allochtone jongeren op.
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Tab 7.1	 Percentages jongeren (12-17 jaar) die voldoen aan risicokenmerken

15%

7%

35%

27%

27%

Oosterparkwijk

factoren

20%

48%

3 of meer

16%

28%

niet-ned

eenouder-gezin

9%

42%

ouders

19%

Oude wijken

laagopgeleide

Centrum

niveau jongere

arm of werkloos

bij het opgroeien, per stadsdeel en wijk

lager onderwijs-

100

58%

35%

43%

28%

21%

29%

Noordwest

51%

31%

36%

27%

34%

22%

Noorddijk

33%

17%

23%

16%

15%

8%

Lewenborg

41%

27%

26%

23%

20%

14%

Beijum

36%

13%

34%

21%

21%

10%

22%

9%

16%

18%

19%

8%

Zuid
Hoogkerk

43%

22%

15%

9%

11%

6%

Gemeente Groningen

35%

18%

25%

21%

21%

13%

Van alle jongeren in de gemeente Groningen die aan drie of meer risicokenmerken voldoen, woont ruim een derde in stadsdeel Noordwest (figuur 7.1). Bijna
een kwart woont in Noorddijk, waarbij Beijum en Lewenborg elk 10 procent
tellen. In de Oude wijken vinden we 18 procent van onze risicojongeren terug
en in Zuid 14 procent. Het Centrum en Hoogkerk en omgeving zitten beide
onder de 5 procent.
Fig 7.1	 Verdeling jongeren met drie of meer risicoachtergronden
Zuid 14%
Noorddijk 23%

Hoogkerk 4%
Centrum 4%

Oude wijken 18%

Noordwest 37%

De combinaties van risicofactoren in de achtergrond die het meest voorkomen
onder de groep met drie of meer factoren, zijn werkloze ouders en/of een laag
huishoudensinkomen, eenoudergezinnen en een laag schoolniveau van de
jongere.
Gedragen jongeren met opgroeirisico’s zich riskanter dan anderen? De
benoemde opgroeirisico’s worden vaak gebruikt voor het verdelen van bepaalde
middelen over de gemeente. We onderzoeken in hoeverre we hiervoor vanuit
het gedrag van de jongeren rechtvaardiging kunnen vinden. We doen dit aan de
hand van de groep met drie of meer risicofactoren. Gedragen zij zich anders
dan de anderen?
Tabel 7.2 laat van een aantal gedragskenmerken zien hoeveel jongeren eraan
voldoen. De eerste kolom bevat gegevens over de groep met drie of meer
opgroeirisico’s. De tweede kolom geeft de percentages voor de anderen.
Tab 7.2 Gedragskenmerken van jongeren met en zonder gestapelde
opgroeirisico’s

jongeren met
gestapelde
opgroeirisico’s

de anderen

significant

Roken

16%

11%

ja

Alcohol drinken

47%

43%

nee

Blowen

9%

5%

ja

Onveilig seksueel contact

6%

3%

ja

BMI: te zwaar

18%

10%

ja

Minder dan drie uur per week sporten

60%

46%

ja

Vijf keer of minder per week ontbijten

35%

18%

ja

Vijf keer of minder per week groente eten

44%

31%

ja

Zwartrijden in bus/trein

14%

9%

ja

Winkeldiefstal

13%

6%

ja

Vernieling

15%

10%

ja

Bekladding

11%

6%

ja

We zien duidelijk dat de jongeren met drie of meer risicofactoren in de opgroeisituatie de grotere beleidsmatige aandacht goed kunnen gebruiken. Met name in
hun voedings- en bewegingspatroon en regeloverschrijdend gedrag zien we in
negatieve zin duidelijke verschillen met andere jongeren.
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In tabel 7.3 vergelijken we dezelfde twee groepen op kenmerken die met school
en de sociale omgeving te maken hebben.
Tab 7.3 Kenmerken school en sociale omgeving van jongeren met en zonder
gestapelde opgroeirisico’s

jongeren met
gestapelde
opgroeirisico’s

de anderen

significant

Laatste maand gespijbeld

19%

16%

nee

Regelmatig tot vaak gepest zijn

10%

5%

ja

Blijven zitten

16%

9%

ja

Weinig schoolplezier

14%

6%

ja

Lage waardering omgang met

14%

10%

ja

20%

9%

ja

medeleerlingen
Weinig sociale steun
Niet genoeg vriend(inn)en

19%

8%

ja

Geen lid van vereniging/club

65%

34%

ja

Laag niveau van sturing

37%

36%

nee

Twee of drie slechte voorbeeld-

52%

44%

nee

Gewoonten

ouders1

1) Het gaat om roken, alcohol drinken en om het niet sporten door de ouders

Ook op school gaat het minder goed met deze jongeren. Van hen worden er
meer gepest, blijven er meer zitten en hebben er minder plezier in school. In de
sociale sfeer zien we dat zij minder (goede) contacten hebben met anderen.
Opvallend is het zeer hoge percentage dat opgeeft geen lid te zijn van een club
of vereniging.
Verder is het opmerkelijk dat het voorbeeldgedrag van ouders en de mate van
sturing die zij bieden, niet noemenswaardig verschilt tussen beide groepen.
Waar kunnen we de jongeren met opgroeirisico’s in de achtergrondkenmerken
vinden? Tabel 7.4 geeft een overzicht. De tabel is gerangschikt op basis van het
verschil tussen beide groepen jongeren.
De jongeren met achtergrondrisico’s vinden we vaker bij de politie dan de rest.
Ook zijn club- en buurthuizen en jongerencentra plaatsen waar relatief veel
risicojongeren komen. Dit geldt ook voor de activiteiten van het jongerenwerk.
De educatieve voorzieningen hebben onder deze groep minder bereik.

Tab 7.4 Plaatsen waar jongeren met opgroeirisico’s in de
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achtergrondkenmerken vaker of minder te vinden zijn

jongeren met
gestapelde
opgroei-risico’s

de anderen

significant

Doorverwezen naar bureau Halt

34%

20%

nee

Wel eens betrapt of (op)gepakt door politie

24%

13%

ja

Naar activiteiten in club- of buurthuis of

26%

19%

ja

18%

12%

ja

Bezoek sportschool of fitnesscentrum

25%

20%

nee

Weggelopen van huis; een of meer nachten

6%

4%

nee

Deelname aan activiteiten op

10%

9%

nee

Op dit moment een baantje

31%

31%

nee

Afgelopen twaalf maanden cursus gevolgd

4%

8%

ja

79%

87%

ja

5%

20%

ja

41%

65%

ja

jongerencentrum
Meedoen aan activiteiten van het
jongerenwerk

vensterschool

voor handenarbeid
Lid van openbare bibliotheek
Afgelopen twaalf maanden les gehad bij
muziekschool
Lid van een sportvereniging

Ook in de diverse schooltypen in het voortgezet onderwijs zien we duidelijke
verschillen als het gaat om de percentages risicojongeren (in tabel 7.5).
Tab 7.5 Jongeren met opgroeirisico’s naar schooltype (VO)

jongeren met
gestapelde
opgroeirisico’s

de anderen

Vso

12%

2%

Vmbo bl

32%

9%

Vmbo tl

34%

17%

Havo

10%

24%

Vwo/gym

7%

40%

Mbo

4%

9%

100%

100%

Totaal
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De lagere onderwijsniveaus springen eruit; jongeren met opgroeirisico’s in de
achtergrondkenmerken zitten relatief vaak op vso en vmbo.
7.2 Risico’s in de stadsdelen

We weten nu hoe het zit met de aanwezigheid van jongeren met veel opgroeirisico’s in de stadsdelen en het gedrag van jongeren met extra opgroeirisico’s. In
deze paragraaf laten we zien of deze gedragingen daarmee ook verbonden zijn
aan bepaalde stadsdelen.
De eerste tabel geeft per stadsdeel weer welke percentages jongeren een aantal
riskante gewoonten hebben.
Tab 7.6 Riskante gewoonten per stadsdeel en wijk

onveilig

Centrum
Oude wijken

alcohol

onlangs

seksueel

drie of vier

roken

drinken

geblowd

contact

factoren

13%

44%

7%

1%

5%

27%

57%

14%

8%

11%

22%

48%

9%

5%

8%

Noordwest

8%

40%

4%

2%

3%

Noorddijk

11%

46%

6%

3%

5%

Lewenborg

19%

53%

7%

4%

8%

Beijum

14%

55%

8%

4%

7%

Zuid

13%

43%

4%

3%

6%

Hoogkerk en omgeving

9%

47%

2%

1%

1%

12%

44%

5%

4%

5%

Oosterparkwijk

Gemeente Groningen

Stadsdeel Oude wijken laat het hoogste percentage jongeren met slechte
gewoonten zien. Noordwest bevindt zich, samen met de andere stadsdelen,
dichtbij het stedelijk gemiddelde.
In tabel 7.7 laten we zien hoe het met het voedings- en bewegingspatroon van de
jongeren in de verschillende stadsdelen en wijken zit.
We zien dat het voedings- en bewegingspatroon van de jongeren in Noordwest
en in de Oosterparkwijk het meest voor verbetering in aanmerking komt. Dit
geldt zowel voor de afzonderlijke elementen als voor de stapeling ervan.
Als we alleen kijken naar de afzonderlijke elementen zijn er ook telkens hoge
percentages jongeren in stadsdeel Oude wijken met ongezonde elementen in
hun voedings- en bewegingspatroon. Maar bij hen gaat het om één of twee
elementen, zodat in de kolom met drie of vier factoren Stadsdeel Oude wijken
dichtbij het gemiddelde uitkomt.

Tab 7.7 Voedings- en bewegingspatroon per stadsdeel en wijk

Centrum
Oude wijken
Oosterparkwijk

minder dan vijf keer of

vijf keer of

drie uur per minder per

minder per

105

BMI: te

week

week

week

drie of vier

zwaar

sporten

ontbijten

groente eten

factoren

6%

40%

13%

16%

2%

11%

53%

29%

41%

10%

10%

68%

40%

51%

17%

Noordwest

14%

56%

31%

46%

16%

Noorddijk

12%

49%

16%

29%

8%

Lewenborg

9%

52%

21%

39%

13%

Beijum

14%

50%

16%

29%

9%

Zuid

9%

38%

16%

24%

5%

Hoogkerk en omgeving

10%

46%

18%

44%

9%

Gemeente Groningen

11%

48%

20%

32%

9%

Tab 7.8 Sociale omgeving per stadsdeel en wijk

Centrum
Oude wijken

lage

weinig

waardering

sociale

niet genoeg geen lid van drie of vier
vrien-

vereniging/

omgang met

steun

d(inn)en

club

8%

9%

6%

31%

factoren

2%

14%

18%

17%

47%

7%

10%

17%

20%

50%

8%

Noordwest

11%

11%

10%

51%

5%

Noorddijk

11%

8%

11%

36%

5%

Lewenborg

11%

12%

17%

47%

4%

Beijum

13%

7%

10%

41%

6%

Zuid

9%

13%

8%

27%

3%

Hoogkerk en omgeving

7%

8%

7%

37%

2%

Gemeente Groningen

10%

11%

10%

38%

4%

Oosterparkwijk

Ten slotte beschouwen we de sociale omgeving van jongeren in de verschillende
stadsdelen en wijken (tabel 7.8).
De sociale omgeving van jongeren in stadsdeel Oude wijken laat het meest te
wensen over. Op drie van de vier elementen scoort dit stadsdeel het slechtst.
Met name de percentages die weinig sociale steun ervaren, en aangeven dat ze
te weinig vrienden hebben, liggen ruim boven het stedelijk gemiddelde. In de
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wijk Oosterpark is meer dan de helft van de kinderen geen lid van enige club of
vereniging. Om hen te bereiken met ondersteuning zullen dus andere kanalen
moeten worden bevaren.
In Lewenborg valt een hoog percentage jongeren op dat vindt dat ze te weinig
vrienden hebben. De lage waardering voor de omgang met medeleerlingen op
school in Beijum hangt samen met het hoge percentage van deze jongeren dat
op school wordt gepest.

8

Samenvatting
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8

Samenvatting
De stad Groningen telt 12.605 jeugdigen in de leeftijd van 9 tot en
met 17 jaar; 4.140 kinderen tussen de 9 en 11 jaar en 8.465
jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Ruim 2.500 van deze kinderen en
jongeren hebben in het voorjaar van 2006 een vragenlijst ingevuld
voor de Jeugdpeiling. De deelnemersgroep is representatief naar
leeftijd, geslacht, etniciteit en stadsdeel.
Deze samenvatting geeft een overzicht van de belangrijkste
uitkomsten van de Jeugdpeiling met betrekking tot de drie leefwe‑
relden van kinderen en jongeren: het gezin, de school en de vrije
tijd. Daarna gaan we in op welbevinden, riskante gewoonten, het
plegen van strafbare feiten en opeenstapeling van opgroeirisico’s.

Met het merendeel van de kinderen en jongeren in de stad Groningen gaat het
goed: zij groeien op in goede gezondheid, kunnen het goed vinden met hun
ouders en vrienden en gaan met plezier naar school. In vergelijking met 2002
zijn een aantal positieve ontwikkelingen waarneembaar. Er zijn meer jeugdigen
die actief sporten en meer kinderen en jongeren hebben een gezonde leefstijl.
Dit laat onverlet dat er ook een groep kinderen en jongeren is met wie het duidelijk minder goed gaat, die te maken hebben met een laag psychisch welbevinden
of met een stapeling van opgroeiproblemen. Het gaat hierbij om 13 procent van
de jeugdigen.
8.1 In het gezin

Van de jongeren in de stad Groningen heeft 24 procent een niet- Nederlandse
achtergrond (niet-westers: 17 procent). Het percentage allochtonen is ten
opzichte van 1996 ongewijzigd, wel zijn er meer niet-westerse allochtonen dan
vier jaar geleden. De allochtone bevolking in de stad Groningen bestaat uit veel
verschillende, in omvang vrij kleine, etnische groepen.
Het percentage jongeren dat opgroeit in eenouder- en nieuw samengestelde
gezinnen is ten opzichte van 1996 toegenomen van 35 tot 39 procent. Het
percentage éénoudergezinnen komt uit op 26 procent. De hoogste percentages
eenoudergezinnen vinden we in stadsdeel Oude wijken. In de wijk De Hoogte
groeit de helft van de jeugdigen op in een eenoudergezin.
Van de ouders met opgroeiende kinderen is maar liefst 52 procent hoogopgeleid
(HBO of WO). Bijna tweederde (64 procent) van de jeugdigen heeft twee
werkende ouders. Het zogenoemde anderhalf kostwinnersmodel lijkt in de stad
Groningen de overhand te krijgen.
Van de moeders heeft 74 procent betaald werk. In 1996 was dit nog 60 procent.
De toename van het aantal werkende moeders is een langlopende trend die van
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grote invloed is op de context waarin kinderen en jongeren opgroeien. Verwacht
mag worden dat de vraag naar dienstverlening gericht op kinderen en het huishouden zal blijven toenemen.
Het percentage jeugdigen dat opgroeit in een huishouden met een bijstandsuitkering, is ten opzichte van 1996 afgenomen van 22 naar 16 procent. Ongeveer
een kwart van de respondenten denkt dat het huishouden waartoe zij behoren
‘arm’ of ‘eerder arm dan rijk’ is.
Opvoedingsstijl en sociale steun

Aan de jongeren is gevraagd of ouders hen wel eens aanspreken op ongewenst
gedrag. Op basis van de antwoorden is een maat voor de opvoedingsstijl geconstrueerd. Gezinnen met werkende ouders hebben een sturender opvoedingsstijl
dan gezinnen zonder werkende ouder. Eenoudergezinnen zijn meegaander dan
volledige gezinnen. Jongeren met een goede ervaren gezondheid ervaren thuis
meer sturing dan jongeren met een slechte ervaren gezondheid. Jongeren die
roken/alcohol drinken/blowen (en/en en/of), ervaren een geringere sturing dan
jongeren die dit alles niet doen.
Ook is een aantal vragen gesteld als ‘is er iemand met wie je kunt praten als je
ergens mee zit’. Op basis van de antwoorden is een schaal voor sociale steun
geconstrueerd. Het gehalte sociale steun ligt in 2006 iets hoger dan in 2002. Van
de kinderen en jongeren ervaart 11 procent weinig sociale steun. Kinderen in
eenoudergezinnen ervaren minder sociale steun dan kinderen in volledige
gezinnen. Jongeren met werkende ouders, in gezinnen met een hoger huishoudensinkomen en autochtonen ervaren meer sociale steun dan jongeren met
ouders zonder werk, in gezinnen met een laag huishoudensinkomen en allochtonen. Er is een duidelijke relatie tussen laag psychisch welbevinden en het
ervaren van weinig sociale steun.
8.2 Op school

Vensterscholen en andere basisscholen

Van de leerlingen in het basisonderwijs zit 62 procent op een Vensterschool.
Vergelijken we de leerlingen op de Vensterscholen met de leerlingen op de
overige basisscholen, dan valt op dat vensterschoolleerlingen vaker een nietNederlandse achtergrond hebben (27 om 13 procent) en vaker uit eenoudergezinnen komen (23 om 15 procent). Ouders van vensterschoolleerlingen hebben
minder vaak een laag sturende opvoedingsstijl. Huishoudinkomen en werksitu-

atie van de ouders zijn bij de vensterschoolpopulatie wat minder gunstig dan
onder leerlingen van de andere scholen.
Vensterschoolleerlingen hebben minder vaak een uitstekende gezondheid en
doen minder vaak aan sport. Ook zijn zij minder vaak lid van een sportclub of
- vereniging.
Deze ongunstige uitgangspositie lijkt op de Vensterscholen goed gecompenseerd te worden. Waar het gaat om het toekomstig niveau van de vervolgopleiding in het middelbaar onderwijs verschillen leerlingen van vensterscholen niet
van leerlingen van de andere basisscholen.
Van de leerlingen in het basisonderwijs wordt één op de acht maandelijks
gepest. Ten opzichte van 2002 geven minder kinderen aan te zijn gepest. Pesten
en gepest worden neemt af met de leeftijd.
Pesten en gepest worden komt op Vensterscholen minder voor dan op andere
scholen. Ook zijn de scores op schoolplezier duidelijk hoger dan op andere
scholen. Leerlingen op Vensterscholen maken meer gebruik van naschoolse
opvang en kennen een veel hogere deelname aan activiteiten in club- en buurthuizen. Dat laatste is niet zo verwonderlijk: deze activiteiten worden veelal in
vensterschoolverband georganiseerd.
Voortgezet onderwijs

Veel meer dan landelijk het geval is, volgen middelbare scholieren die in de stad
Groningen wonen een opleiding op havo- of vwo-niveau (71 procent tegenover
55 procent).
Van de leerlingen in het basisonderwijs die denken dat ze later naar het vmbo
zullen gaan, is een onevenredig groot deel afkomstig uit eenoudergezinnen en
huishoudens met een laag inkomen.
Kijken we naar de leerlingen die daadwerkelijk op het vmbo zitten, dan vinden
we inderdaad hoge percentages leerlingen uit eenoudergezinnen, arme huishoudens en leerlingen met ouders zonder betaald werk. In met name de beroeps
gerichte leerwegen van het vmbo zien we een concentratie van leerlingen die
opgroeien in een kwetsbare maatschappelijke positie. Niettemin biedt het
Nederlandse onderwijssysteem nog altijd wel degelijk stijgingskansen: ook op
de havo en het vwo zitten aanzienlijke percentages leerlingen uit deze
zwakkere milieus.
De schoolbeleving (schoolplezier, schoolwelbevinden, omgang met andere
leerlingen en begrijpen van de lesstof) neemt af met de toename van de leeftijd.
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Op het vmbo zijn de scores voor schoolwelbevinden lager dan op de ander
schooltypen. Pesten en gepest worden komt op het vmbo veel vaker voor dan op
andere scholen.
Vmbo-leerlingen sporten minder, hebben vaker overgewicht, twee of meer overtredingen of delicten gepleegd en hebben vaker seksueel contact gehad.
Enigszins opmerkelijk is dat ook de havo-leerlingen er op een aantal van deze
kenmerken uitspringen. Meer dan leerlingen in het vwo en de theoretische
leerweg van het vmbo hebben havisten hasj gerookt, alcohol gedronken of
seksueel contact gehad. Ook het percentage leerlingen dat wel eens heeft
gerookt is op de havo met 30 procent aan de hoge kant. De oorzaak hiervoor ligt
bij de havo-leerlingen van 16 en 17 jaar, die meer risicogedrag vertonen dan
vwo-leerlingen van dezelfde leeftijd. Bij alcoholgebruik springt de havo er niet
meer uit als we verschillende leeftijdsgroepen onderscheiden.
Spijbelen en wegblijven van school is een fenomeen dat eigenlijk pas begint
vanaf de leeftijd van 15 jaar. Op scholen waar (naar de mening van jongeren)
streng op spijbelen wordt gelet, wordt ook daadwerkelijk minder gespijbeld, zo
blijkt.
8.3 In eigen tijd

De jongere jeugd (9-11 jaar) is vergeleken met vier jaar geleden in de eigen tijd
minder verschillende dingen gaan doen. De oudere jeugd heeft juist meer
verschillende bezigheden gekregen.
Meer dan in 2002 zeggen de kinderen van 9 tot en met 11 jaar dagelijks buiten
te spelen. Jongeren brengen minder vrije tijd door in het gezelschap van leeftijdgenoten dan in de basisschoolleeftijd het geval is. Vergeleken met eerdere
jaren kijken kinderen en jongeren minder tv. Ook luisteren ze minder naar
muziek. Aan ‘computeren’ wordt meer tijd besteed.
De computer (met internet) is inmiddels alomtegenwoordig: 95 procent van de
kinderen en jongeren kan thuis gebruik maken van een computer met internet.
In 2002 was dit nog 80 procent. Van de leerlingen in het voortgezet onderwijs
heeft 97 procent een eigen e-mailadres. In de basisschoolleeftijd is dat
77 procent. Kinderen zijn meer buitenshuis gaan computeren, zoals bij vriendjes thuis. De oudere jeugd computert juist minder buitenshuis. Van de kinderen
en jongeren zegt 11 procent wel eens gepest te zijn via internet, 13 procent is
wel eens digitaal lastig gevallen.

De vrijetijdsbesteding van allochtone jongeren wijkt niet af van die van
jongeren met een Nederlandse achtergrond. Er zijn in 2006 meer deelnemers
aan de Jeugdpeiling die aangeven zich te vervelen dan in 2002 het geval was.
Sport

Driekwart van de jeugdigen doet aan sport. Er zijn in 2006 meer jongeren die
aan sport doen dan vier jaar geleden.
Meer jongeren dan in 2002 doen aan sport in clubverband. Van de kinderen van
9-11 jaar is 72 procent lid van een sportclub (in 2002: 65 procent), bij de 12-17
jarigen is dat 60 procent (in 2002: 52 procent). Sportdeelname neemt nog altijd
sterk af met de leeftijd.
Kinderen en jongeren die niet sporten geven daarvoor de volgende redenen:
tijdgebrek (zegt 44 procent van de niet-sportende jeugd), niet leuk (zegt
25 procent) of te duur (zegt 19 procent). Kinderen en jongeren die minder
sporten vinden we vooral in arme huishoudens, onder laagopgeleiden, in
eenoudergezinnen en onder kinderen en jongeren met een niet-Nederlandse
achtergrond.
Van de kinderen en jongeren sport 28 procent minder dan anderhalf uur per
week buiten school. In Oude wijken en Noordwest wordt het minst aan sport
gedaan. Dit is hetzelfde beeld als in 2002.
Tussen de middag en na schooltijd

Ten opzichte van 2002 zien we een lichte toename van het percentage overblijvers in de bovenbouw van het basisonderwijs. De maandagen, dinsdagen en
donderdagen kennen de meeste overblijvers. Op deze dagen blijft 40 procent
van de leerlingen tussen de middag over op school. Op Vensterscholen zijn er
minder overblijvers dan op de andere basisscholen.
Na schooltijd is het spelen bij vriendjes thuis voor kinderen in de basisschoolleeftijd belangrijker geworden. Dit wordt twee keer zo vaak genoemd als in
2002. Van de basisschoolleerlingen gaat 12 procent naar de naschoolse opvang
(NSO). Het merendeel daarvan zegt daar met plezier naar toe te gaan.
Het percentage leerlingen in het voortgezet onderwijs dat na school alleen thuis
komt (20 procent) is ten opzichte van 1996 verdubbeld.
Gebruik van voorzieningen

Het gebruik van voorzieningen voor jongeren neemt af met het toenemen van
de leeftijd. Het meest zijn kinderen en jongeren lid van verenigingen en/of
clubs: 80 procent van de 9-11 jarigen, afnemend naar 60 procent van de
jongeren van 16 en 17 jaar. Een kwart van de jeugdigen bezoekt een club- en
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buurthuis, 13 procent neemt deel aan activiteiten van het jeugd- en jongerenwerk.
Van de jongste groepen middelbare scholieren doet één op de vijf nog wel eens
mee aan activiteiten van de Vensterschool.
In de stadsdelen Noordwest en Lewenborg maken relatief weinig jongeren
gebruik van verenigingen, muziekschool of kunstencentrum. In Noordwest
wordt dit gecompenseerd door deelname aan Vensterschoolactiviteiten en
jongerenwerk. In Lewenborg is dit in veel mindere mate het geval.
Beoordeling van voorzieningen

Van de kinderen heeft hooguit 40 procent een positief oordeel over speelvoorzieningen in de buitenruimte. Van de jongeren oordeelt de helft positief over
voorzieningen – het meest in Beijum en Noordwest. Volwassenen zijn met een
positieve waardering van 68 procent meer tevreden over deze voorzieningen
dan kinderen en jongeren, zo blijkt uit gegevens over Leefbaarheid en Veiligheid (2006).
Ten opzichte van 2002 zijn kinderen meer tevreden over sportvoorzieningen.
Onder jongeren is de tevredenheid over speelvoorzieningen iets toegenomen. In
Hoogkerk is de tevredenheid over deze voorzieningen het meest toegenomen.
8.4 Welbevinden

De score van de Groningse jeugd op psychisch welbevinden is ten opzichte van
2002 niet veranderd. Van de jongeren zit 14 procent niet goed in z’n vel. Laag
welbevinden komt het meest voor onder allochtone jongeren, meisjes en
jongeren in de oudste leeftijdsgroep: de 16- en 17‑jarigen. De grootste verschillen hangen samen met een lage sociaal-economische positie van het huishouden waartoe de jongere behoort. Er is een sterke relatie tussen het hebben van
weinig vrienden en laag welbevinden.
Laag welbevinden komt het meest voor binnen de theoretische leerweg van het
vmbo. Laag welbevinden is te herkennen aan spijbelen, van school veranderen,
blijven zitten, pesten en regelmatig ziek zijn.
Jongeren die roken, drinken, blowen, strafbare feiten plegen en/of seksueel
actief zijn, zitten minder goed in hun vel. Ook jongeren die te zwaar zijn en/of
minder sporten hebben een lager welbevinden.
8.5 Riskante gewoonten en de invloed van ouders en vrienden

Het percentage jongeren dat dagelijks rookt is ten opzichte van 2002 gedaald
van 11 naar 6 procent. Onder de 16- en 17-jarigen is het percentage rokers afgenomen van 30 naar 23 procent.

Er zijn in 2006 minder ouders die roken dan in 2004. Het oordeel van ouders
over roken is ten opzichte van 2002 ook sterk veranderd: roken wordt strenger
afgekeurd. Ten aanzien van het drinken van alcohol is een dergelijke verandering van attitude niet te bespeuren.
Gedrag van jongeren ten aanzien van roken en drinken hangt nog altijd samen
met het gedrag van de ouders in dezen. Het gedrag van de jongeren hangt
echter nog veel sterker samen met het gedrag van vrienden. Dit is een samenhang die we sinds 1996 in elke Jeugdpeiling hebben vastgesteld.
Het percentage 12- tot en met 17-jarigen dat (wel eens) alcohol drinkt is ten
opzichte van 2002 met 8 procentpunt gedaald. Na de basisschoolleeftijd neemt
het percentage jongeren dat wel eens alcohol drinkt fors toe tot 78 procent
onder de 16- en 17-jarigen. Er zijn in dit onderzoek geen aanwijzingen gevonden
dat jongeren excessief meer alcohol zijn gaan drinken dan vier jaar geleden.
In de vriendengroep zien we een verschuiving van ‘de meesten drinken’ naar
‘sommigen drinken’. Dat minder jongeren roken zien we ook terug in de vriendengroep. Zowel rokers als niet-rokers hebben, vergeleken met 2002, minder
rokende vrienden en meer niet-rokende vrienden.
Het drugsgebruik van jongeren blijft nagenoeg beperkt tot producten van de
cannabis sativa. Van de jongeren heeft 16 wel eens geblowd, 10 procent in het
afgelopen jaar. In 2002 lag dit percentage op 12 procent. Van de jongeren wordt
2 procent aangemerkt als risicovolle cannabisgebruiker.
Ook blowen loopt op met de leeftijd. Van de 12- en 13-jarigen heeft 2,5 procent
wel eens geblowd, van de 16- en 17-jarigen ruim 30 procent. Blowen is sterk aan
de vriendengroep gerelateerd, meer nog dan in 2002. Er wordt weliswaar door
minder jongeren geblowd, maar dit gebeurt in sterker afgebakende vriendengroepen.
Een kwart van de jongeren meldt dat hen wel eens hasj is aangeboden. Van de
jongeren heeft 13 procent op school hasj aangeboden gekregen. Vier procent
zegt wel eens ecstasy of XTC aangeboden te hebben gekregen. Jongeren die hasj
willen kopen doen dat het meest bij vrienden (8 procent) of in een coffeeshop
(5 procent).
Er is een sterke samenhang tussen roken, alcohol drinken en blowen. Blowen
hangt dus ook, net als roken en drinken, samen met een minder goed ervaren
gezondheid, lager psychisch welbevinden, een lager huishoudinkomen, lagere
sturing en minder sociale steun.

115

116

Een duidelijk verschil met drinken en roken is dat blowen sekseneutraal is:
jongens en meisjes doen het even vaak. Naar verhouding zijn het vooral
jongeren met een volledig Nederlandse achtergrond die blowen.
Seksuele activiteit past in een ‘stoer’ gedragspatroon, waarin ook roken, drinken
en blowen thuishoren. De achtergrondkenmerken van de groep seksueel actieve
jongeren laten zich derhalve raden. De 12- en 13-jarigen hebben nog nauwelijks
seksuele contacten. Daarna gaat het hard: van de 14- en 15-jarigen heeft één op
de acht seksueel contact gehad, van de 16-en 17- jarigen 41 procent. Meer
meisjes dan jongens hebben seksuele contacten.
Minder dan driekwart van de seksueel actieve jongeren gebruikt altijd een voorbehoedsmiddel, 11 procent zegt nooit of vrijwel nooit een voorbehoedsmiddel
te gebruiken.
Voeding

Het percentage kinderen en jongeren met overgewicht is vergeleken met 2002
iets toegenomen. Van de 9-11 jarigen is 13 procent te zwaar (12 procent in
2002), van de 12 tot en met 17 jarigen is 11 procent te zwaar (9 in 2002) In het
basisonderwijs is 5 procent van de leerlingen te licht, in het voortgezet onderwijs is dat 3 procent.
Ongezonde voedingsgewoonten – veel tussendoortjes nemen, te weinig groente
eten, ontbijt of warme maaltijd overslaan – komen voor: variërend van 2 tot
30 procent in het basisonderwijs en variërend van 5 tot 50 procent in het voortgezet onderwijs. Ongezonde voedingsgewoonten vinden we terug in een slechte
body mass index (BMI). Jongeren gaan naarmate ze ouder worden ongezonder
eten en minder sporten. Toch is er geen samenhang tussen de BMI en leeftijd (in
de trant van: hoe ouder hoe dikker).
Buiten spelen en sporten correleren positief met gezonde voeding. Het
voedingspatroon is beter in huishoudens met hoog opgeleide ouders, ouders
met betaald werk, hogere inkomens en een hogere sturing.
Stadsdeel Oude wijken herbergt het hoogste percentage jongeren met slechte
leefstijlgewoonten als roken, drinken, blowen en onveilig vrijen. Het voedingsen bewegingspatroon komt bij jongeren in Noordwest en de Oosterparkwijk het
meest voor verbetering in aanmerking.
8.6 Strafbare feiten

Van de 9- tot en met 11-jarigen heeft 11 procent zich in het jaar voorafgaand aan
de peiling schuldig gemaakt aan één of meer overtredingen. Van de 12- tot en

met 17-jarigen is dat 33 procent. In 2002 was dit met 37 procent iets hoger. Het
percentage jongeren dat aangeeft betrapt te zijn door de politie is ten opzichte
van 2002 gelijk gebleven.
Aan de kinderen en jongeren is een lijst met 17 vormen van regelovertredend
gedrag en strafbare feiten voorgelegd. We zien dat 89 procent van de 9- tot en
met 11-jarigen en 67 procent van de 12- tot en met 17-jarigen aangeeft zich aan
geen enkele overtreding schuldig gemaakt te hebben. Respectievelijk 2 en
9 procent heeft drie of meer verschillende overtredingen achter zijn naam. Dit
komt in de buurt van de 6 procent van de jongeren die bij de politie als
‘gehoorde verdachte’ te boek staat.
De groep regeloverschrijders vertoont op wel meer terreinen ‘acting out’-gedrag
(roken, drinken, blowen, et cetera) en zit door de bank genomen wat minder
goed in het vel. Bij de regelovertreders zien we meer jongens dan meisjes, al is
het verschil klein (11 om 8 procent). Ook zien we meer allochtonen dan autochtonen (13 om 8 procent).
De regelovertreders komen overwegend uit gezinnen met weinig geld. In Oude
Wijken (14 procent), Zuid (11 procent) en Noordwest (10 procent) is het percentage regelovertreders iets hoger dan gemiddeld (9 procent).
8.7 Jongeren met opgroeirisico’s

In het onderzoek worden vijf risicofactoren benoemd: een laag onderwijsniveau
volgen, laagopgeleide ouders hebben, opgroeien in een huishouden met weinig
inkomen en/of ouders zonder werk, opgroeien in een eenoudergezin en een
niet-Nederlandse achtergrond hebben.
Bij 13 procent van de jongeren zijn drie of meer risicofactoren aanwezig. Dit
percentage is gelijk aan het percentage dat in 2002 werd gemeten. Het gaat
hierbij in de stad Groningen om een groep van 1.100 jongeren in de leeftijd van
12 tot en met 17 jaar.
Het percentage risicojeugd verschilt sterk per stadsdeel. In Oude wijken gaat het
om 27 procent van de jongeren en in Noordwest om 22 procent van de jongeren.
In alle andere stadsdelen ligt het percentage onder het stadsgemiddelde.
Als we in plaats van naar percentages binnen stadsdelen kijken naar aantallen
risicojongeren blijkt dat een derde van de risicojeugd in Noordwest woont, een
kwart in Noorddijk, 18 procent in Oude wijken en 14 procent in Zuid.
Jongeren met opgroeirisico’s hebben significant vaker een ongezonde leefstijl
en zijn vaker betrokken bij regeloverschrijdend gedrag. Ook komen ze op
school moeilijk mee, hebben ze weinig vrienden en ondervinden ze minder
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sociale steun. Verder zijn ze beduidend minder vaak lid van een vereniging of
club. De mate van maatschappelijke participatie en maatschappelijke integratie
van deze groep is dus beperkt.
Jongeren met opgroeirisico’s komen vaker met de politie in aanraking. Club- en
buurthuizen en jongerencentra zijn plaatsen waar relatief veel risicojongeren
komen. Ook doen ze vaak mee aan activiteiten van het jongerenwerk. Twee
derde van de jongeren met opgroeirisico’s zit op het vmbo.

Methodologische verantwoording
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Methodologische verantwoording
Historie

Een manier om de stem van kinderen en jongeren te horen is door middel van
onderzoek. De gemeente Groningen heeft haar Bureau Onderzoek in 1996
gevraagd een Jeugdmonitor te ontwikkelen. Sindsdien zijn vier metingen voor
deze monitor verricht. Deze vierde meting (2006) is voorafgegaan door Jeugdpeilingen in de jaren 2002, 1998 en 1996.
De eerste twee Jeugdpeilingen in de gemeente Groningen zijn afgenomen onder
leerlingen van de groepen 6 van het basisonderwijs en klas 2 van het voortgezet
onderwijs. In 1996 zijn ook leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs en
klas 4 van het voortgezet onderwijs geënquêteerd. Deze keuze is gemaakt in
verband met deelname van de gemeente Groningen aan een internationaal
vergelijkend onderzoek. De kinderen en jongeren werden via scholen benaderd,
en vulden in de klas hun vragenlijst in.
Om een betere representatie van de jeugd in de gemeente te verkrijgen zijn de
jeugdigen in 2002 en 2006 thuis aangeschreven. Bovendien zijn kinderen in alle
leeftijden van 9 tot en met 17 jaar benaderd. Deze verschillen met de jaren 1996
en 1998 hebben tot gevolg dat statistische vergelijking tussen de beide eerste en
de beide laatste metingen niet zuiver is.
Tussen de Jeugdpeilingen van 2006 en 2002 kan wel worden vergeleken. In 2006
is dezelfde leeftijdsgroep benaderd, op dezelfde manier als in 2002. Een
verschil is dat de Jeugdpeiling een half jaar later in het schooljaar is gehouden
dan in 2002, in het voorjaar in plaats van in de herfst.
Verschillen die dit kan opleveren, komen voort uit een half jaar langer ervaring
in dezelfde school(jaar)omgeving. Dit laatste hebben wij als voordeel gezien; bij
een aantal vragen wordt geïnformeerd naar ervaringen in dit schooljaar.
Gedragspatronen hebben zich in het voorjaar, op driekwart van het schooljaar,
verder ontwikkeld dan in het najaar aan het begin van het schooljaar, en zijn
daarmee duidelijker. De meer technische consequenties van het verschuiven
van de enquêteperiode komen aan de orde bij de beschrijving van de steekproef.
Doel van het onderzoek

Het doel van de Jeugdpeiling is het op systematische wijze in kaart brengen van
ontwikkelingen en trends in riskante gewoonten bij jongeren in de gemeente
Groningen
De vraagstelling van het onderzoek luidt dan ook als volgt:
Hoe staat het met de jeugd en in hoeverre wijkt de huidige stand van zaken af
van die van vier jaar geleden?
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De onderzoekspopulatie bestaat uit jeugdigen in de leeftijd van 9 tot en met
17 jaar.
Vragenlijst

Voor de Jeugdpeiling is gebruik gemaakt van twee vragenlijsten: één voor
kinderen in de basisschoolleeftijd (9-11 jaar) en één voor leerlingen in het voortgezet onderwijs (12-17 jaar). Beide vragenlijsten bevatten vragen over thuis,
over school, over vrije tijd en over riskant gedrag.
Er zijn ook verschillen tussen de beide vragenlijsten. Basisschoolleerlingen
hebben een kortere vragenlijst gekregen dan jongeren. Bij hen wordt minder
uitgebreid ingegaan op het gebruik, het aangeboden krijgen en het aanschaffen
van (soft)drugs. Ditzelfde geldt voor ouders en vrienden, en zakgeld en andere
inkomsten. Verder zijn geen vragen gesteld aan deze groep over psychische
gezondheid en over seksueel gedrag. Jongeren hebben daarentegen geen vragen
gekregen over tussen-de-middagopvang en geïnstitutionaliseerde naschoolse
opvang.
Geografie

In de Jeugdpeiling worden zes stadsdelen onderscheiden. In afwijking van de de
gemeentelijke indeling in zeven stadsdelen zijn de stadsdelen Binnenstad en
Centrum in de Jeugdpeiling tot één gebied samengevoegd. Daarmee ontstaat de
volgende indeling:
1 Centrum/Binnenstad (Centrum en de noordwestelijke ring om het
centrum; Hortus, Oranjewijk, Schildersbuurt, Kostverloren)
2 Oude wijken (de Hoogte, Indische Buurt, Korrewegbuurt, Oosterpark)
3 Noordwest (Selwerd, Paddepoel, Vinkhuizen)
4 Noorddijk (Beijum, de Hunze, Lewenborg, Ulgersmaborg)
5 Zuid (alle wijken ten zuiden van het centrum; Oosterpoort, Helpman, de
Wijert, Coendersborg, Hoornse Meer)
6 Hoogkerk en omliggende gebieden (Hoogkerk, Middelbert, Engelbert,
Vierverlaten, Euvelgunne enzovoorts)
De figuur geeft de ligging van deze stadsdelen in de gemeente weer.

Fig A.2 De stadsdelen in de gemeente Groningen
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In de stadsdelen Oude wijken en Noorddijk worden bovendien de wijken De
Hoogte, Oosterparkwijk, Lewenborg en Beijum afzonderlijk onderscheiden.
Hiervoor zijn twee redenen. In deze wijken zijn de laatste jaren concentraties
van problemen, met en/of voor kinderen en jongeren. In de wijken Beijum en
Lewenborg wonen ook veel jeugdigen, respectievelijk 1.700 en bijna 1.100 van
de 12.600 kinderen en jongeren in de leeftijd van 9 tot en met 17 jaar.
Steekproef

Behalve onderscheid per geografisch gebied in de gemeente wilden we ook de
jongeren vanaf 12 jaar nader naar leeftijd kunnen onderscheiden. Er zijn drie
leeftijdscategorieën gegroepeerd: 12- en 13-jarigen, 14- en 15-jarigen en 16- en
17-jarigen.
Om betrouwbare uitspraken mogelijk te maken over leeftijdscategorieën en
stadsdelen moeten per categorie voldoende respondenten voorhanden zijn. Om
zeker te zijn dat elke leeftijdscategorie en elk stadsdeel voldoende is vertegenwoordigd, is per leeftijdscategorie en stadsdeel apart een steekproef getrokken.
Uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), daterend van 1 maart 2006, zijn
op persoonsniveau de steekproeven getrokken. Er is naar gestreefd om de
antwoorden van ongeveer 100 personen per geselecteerd stadsgebied en leeftijdscategorie te verzamelen. Uitgaande van het responspercentage van de
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vorige Jeugdpeiling (44 procent) zijn bijna 6.000 kinderen en jongeren van 9 tot
en met 17 jaar in de gemeente Groningen persoonlijk aangeschreven op basis
van gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Eind maart 2006 is
eerst een brief naar de ouders/verzorgers gestuurd, een week later gevolgd door
een brief met vragenlijst voor de jeugd.
Zoals we bij de historie van de Jeugdpeiling al vermeldden, is de Jeugdpeiling in
2006 een half jaar later in het schooljaar gehouden dan in 2002. Leeftijd en
leerjaar lopen daardoor niet meer parallel. Een selectie op basis van de leeftijd
volstond daarom niet om leerlingen in het basisonderwijs grofweg te onderscheiden van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Bij het trekken van de
steekproef is ervoor gekozen uit te gaan van de leeftijd op 1 oktober 2005, om
de scheiding tussen leerlingen in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs te handhaven zoals in 2002. Het gevolg hiervan is dat de respons groepen
bevat die eerdere jeugdpeilingen niet kende: 12‑jarigen bij de kinderen in het
basisonderwijs en 18‑jarigen bij de jongeren. De monitorresultaten in de
rapportage zijn gebaseerd op de leeftijd in jaren, vanwege de vergelijkbaarheid
met 2002. De antwoorden van de ’nieuwe’ groepen zijn hierbij dus weggelaten.
De aanwezigheid van deze ‘nieuwe’ groepen maakt het echter wel mogelijk te
onderzoeken of (gedrags-)kenmerken van jeugdigen sterker samenhangen met
het leerjaar dan met de leeftijd.
Respons en representativiteit

In totaal hebben 2.712 jeugdigen op tijd gereageerd. Met een aangeschreven
aantal van 5.928 betekent dat een respons van 46 procent. Van 141 respondenten weten we dat ze zijn verhuisd naar buiten de stad, of is het woonadres in de
stad niet bekend. Voor zover zij wel in de gemeente Groningen wonen, zijn zij
meegeteld in de resultaten over de gehele gemeente. In resultaten over stadsdelen en wijken zijn zij niet meegeteld.
De verdeling over leeftijdsgroepen en geografische gebieden van de respons is
weergegeven in overzicht 2.
Te zien is dat de respons in het stadsdeel Noordwest aan de lage kant is. Over
De Hoogte is van onvoldoende jeugdigen een ingevulde vragenlijst ontvangen
om uitspraken te doen over deze wijk afzonderlijk.

Tab A.1	Responstabel Jeugdpeiling 2006

basis
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voortgezet onderwijs

Totaal

onderwijs
9-12 jaar

12-13 jaar 14-15 jaar 16-18 jaar

Centrum/Binnenstad

116

73

110

93

392

Oude wijken

140

69

92

76

377

26

11

12

13

62

De Hoogte

53

27

38

24

142

Noordwest

Oosterparkwijk

86

65

79

82

312

Noorddijk

176

101

136

135

548

62

41

49

51

203

Beijum
Lewenborg
Zuid

54

21

41

39

155

175

93

122

110

500

Hoogkerk/omliggende gebieden

169

83

111

79

442

Totaal

862

484

650

575

2.571

Voor de variabelen ‘geslacht’ en ‘etniciteit’ is een vergelijking gemaakt tussen de
verdeling in de responsgroep en in de populaties van beide leeftijdsgroepen.
Wanneer de gegevens van responsgroep en populatie overeenkomen, zijn
verbanden of verschillen generaliseerbaar naar de hele populatie.
De verdeling naar geslacht in de responsgroepen verschilt nauwelijks van die in
de populatie. De meisjes zijn in de responsgroep iets oververtegenwoordigd.
Dit geldt het meest voor de leeftijdsgroep van 16-17 jaar.
Bij de definiëring van het begrip ‘etnische achtergrond’ is voor de populatie de
door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten gehanteerde methodiek aangehouden. In de vragenlijst is alleen gevraagd naar geboorteland, niet naar nationaliteit. Binnen de verschillende leeftijdsgroepen verschilt het aandeel jongeren
met een niet-Nederlandse achtergrond niet veel van wat op basis van de populatie mag worden verwacht. Er is voor alle leeftijdscategorieën een kleine ondervertegenwoordiging van het aandeel niet-Nederlanders.
Weging

Door de wijze van steekproeftrekking zijn wegingen noodzakelijk om uitspraken te kunnen doen over de stad als geheel en over de afzonderlijke stadsdelen
en leeftijdsgroepen.
	

Een persoon wordt tot een niet-Nederlandse groep gerekend als diegene: een buitenlandse
nationaliteit bezit en/of in het buitenland is geboren en/of (minstens) één van beide ouders in
het buitenland is geboren.
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Het aantal jongeren dat in de verschillende stadsdelen woont, varieert in werkelijkheid sterker dan in de respondentengroep. Om uitspraken over de stad als
geheel te doen is op de responsgroep een weging toegepast die de verhouding
weerspiegelt van het werkelijke aantal jongeren per stadsdeel.
Omdat per leeftijdscategorie een steekproef is getrokken, is tevens een correctie gemaakt voor leeftijd. Ook is deze correctie het gevolg van de keuze om de
enquête niet in het najaar, maar in het voorjaar af te nemen. Voor de aanwezigheid van de eerder twee genoemde groepen (12‑jarigen bij de kinderen in het
basisonderwijs en 18‑jarigen bij de jongeren) moest worden gecorrigeerd.
Voor uitspraken over de stadsdelen is de weging gebruikt die corrigeert voor de
leeftijdscategorieën.
Analyse

Voor de analyse van de enquêtegegevens is gebruik gemaakt van frequentieverdelingen en enkele statistische toetsen. Een statistische toets geeft aan hoe
groot de waarschijnlijkheid is dat gevonden conclusies over groepen uit een
steekproef van toepassing zijn op de populatie waaruit de steekproef is getrokken. Nauwkeurig kan worden berekend hoe groot het risico is dat op grond van
steekproefuitkomsten ten onrechte conclusies worden getrokken over de totale
populatie. De grens van het risico dat men wil lopen wordt bij afspraak
geregeld. In dit onderzoek is deze grens gesteld op 5 procent.
De onderzoeksuitkomsten noemt men statistisch significant wanneer de kans
op onterechte conclusies over de populatie kleiner is dan de gestelde grens van
5 procent,. Bij een kans kleiner dan 5 procent wordt gesproken over een (beduidend) verschil of samenhang. De term ‘statistisch significant’ wordt verder niet
gebruikt.
Schaalscores

In de Jeugdpeiling is gebruik gemaakt van een aantal schaalscores.
De eerste daarvan brengt de mate van sturing in beeld die ouders volgens hun
kinderen geven. De schaalscore is samengesteld uit vijf vragen over de reactie
van ouders op lang tv-kijken en computeren, laat opblijven en laat thuiskomen
en ruzie maken met andere kinderen. Voor vaak tot altijd reageren wordt telkens
één punt toegekend, voor soms reageren twee en voor nooit drie punten.
Ook voor sociale steun is een schaalscore geconstrueerd. Aan de jongeren van
12 tot en met 17 jaar zijn vier vragen gesteld over de sociale steun die zij uit
hun omgeving krijgen. Op dezelfde manier als voor sturing zijn punten toegekend voor de mate waarin jongeren sociale steun ervaren.

De schaalscores voor schoolbeleving zijn ontleend aan Potting, in de variant
van

Koopmans.

Via tien vragen met vier antwoordcategorieën worden een

totaalscore en drie dimensies van schoolbeleving bepaald. De dimensies zijn
plezier in school, omgang met andere leerlingen en het begrijpen van de
leerstof. De antwoorden op negatief geformuleerde vragen worden gespiegeld,
waarna de scores worden gesommeerd.
Als maat voor psychisch welbevinden bij jongeren van 12 tot en met 17 jaar is
de KIVPA-score gebruikt. In verband met de vergelijkbaarheid met 2002 zijn
recentere aanpassingen die in deze maatstaf hebben plaatsgevonden achterwege gelaten. De KIVPA bestaat uit negen vragen en vormt een meetinstrument
voor het psychisch welbevinden. ‘Voel je je wel eens lusteloos’ en ‘heb je moeite
om in slaap te vallen’ zijn hiervan voorbeelden. Maximaal kunnen achttien
punten worden behaald. Hoe hoger de score, hoe lager het psychisch welbevinden. De vragen zijn alleen gesteld aan 12- tot en met 17-jarigen.
Om te bepalen in hoeverre de jeugd een gezond gewicht heeft is de body mass
index (BMI) gebruikt. Het gewicht in kilo’s wordt gedeeld door de lengte in
meters. Voor de uitkomsten zijn per leeftijd en geslacht verschillende grenzen
gesteld voor een gezond gewicht.
Ook voor de mate waarin kinderen en jongeren zich maatschappelijke normen
hebben eigen gemaakt, is getracht een schaalscore te berekenen. Een statistische toets wees echter uit dat de samenhang tussen de vragen onvoldoende was
om een schaalscore te rechtvaardigen. Over deze vragen is in paragraaf 6.7 wel
afzonderlijk gerapporteerd.
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