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Voorwoord
Gezond leven zorgt ervoor dat je lekker in je vel zit. Dit betekent aandacht
besteden aan de verzorging van je lichaam en van je geest. Hoe gezond
zijn jongeren in Amsterdam en Diemen?
Dit rapport bevat informatie van ruim 5300 2de klassers op het voortgezet onderwijs, woonachtig in Amsterdam of Diemen, over hun gezondheid en leefstijl in schooljaar 2010-2011. Het geeft antwoord op vragen
als: ‘Hoeveel jongeren hebben sociaal-emotionele problemen?’, ‘Hoeveel
jongeren hebben al eens alcohol gedronken?’ en ‘Hoe veilig vrijen
jongeren?’.

voor de afzonderlijke stadsdelen. U kunt dit rapport terugvinden op de
website van de GGD Amsterdam (www.gezond.amsterdam.nl).
Tot slot wil ik iedereen bedanken die aan dit onderzoek heeft meegewerkt. De scholen hebben bij de dataverzameling een belangrijke bijdrage
geleverd.
En aan alle leerlingen die de vragenlijst hebben ingevuld:

Elisabeth Jens
Hoofd cluster Jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidsmonitor laat zien dat het overwegend goed gaat
met 2de klas leerlingen in Amsterdam en Diemen. De meerderheid vindt
dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, heeft het gevoel met een docent
te kunnen praten over persoonlijke problemen en vindt dat hij/zij genoeg
vrienden heeft. Toch zijn er ook aandachtsgebieden. Ongeveer een tiende
van de Amsterdamse jongeren heeft sociaal-emotionele problemen, bijna
een kwart heeft al eens alcohol gedronken en een kwart van de seksueel
actieve 2de klassers gebruikt niet altijd een condoom.
Op diverse fronten is dus nog gezondheidswinst te boeken. Het stimuleren van gezond gedrag van jongeren is een investering in een gezonde
toekomst van de regio. Extra aandacht dient hierbij uit te gaan naar specifieke groepen jongeren waarvoor de overwegend positieve resultaten niet
opgaan. Jongeren die niet bij beide ouders wonen staan er vaak minder
goed voor dan hun leeftijdgenoten, net als jongeren van niet-Nederlandse
afkomst. Ook tussen de stadsdelen zien we verschillen in gezondheid,
welzijn en leefstijl van jeugd. Dit rapport levert daarom ook waardevolle
informatie voor nieuwe beleidsinitiatieven, zowel voor de centrale stad als
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Rapport in het kort
Om goed gezondheidsbeleid te maken is inzicht nodig in de gezondheid,
het welzijn, de leefstijl en de leefomgeving van Amsterdamse jongeren. De
GGD Amsterdam onderzoekt ieder jaar met de Jeugdgezondheidsmonitor
de lichamelijke en sociaal-emotionele gezondheid van de jeugd en de
factoren die met de gezondheid samenhangen, zoals leefstijl en leefomgeving. In het schooljaar 2010-2011 heeft de GGD Amsterdam hiervoor op
54 Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs een digitaal vragenlijstonderzoek uitgevoerd: E-MOVO. E-MOVO staat voor Elektronische
Monitor en Voorlichting en is een instrument dat landelijk veel wordt
toegepast. Jongeren in de 2de klas vulden tijdens een lesuur de vragenlijst
in, met vragen over hun gezondheid, welzijn en leefstijl.
De bevindingen in dit rapport gaan over 5369 jongeren die in de 2de klas
zitten. Bijna 65% van deze jongeren is van niet-Nederlandse afkomst. Bijna
driekwart woont bij beide ouders (incl. co-ouderschap). Ruim de helft van
de leerlingen volgt een havo/vwo opleiding en bijna de helft zit op het vmbo.
Uit ons onderzoek blijkt dat de helft van de 2de klas leerlingen het leuk
vindt op school. De meeste leerlingen kunnen met hun docent praten als
ze ergens mee zitten. Ongeveer 1 op de 13 jongeren wordt regelmatig
gepest en in de afgelopen 4 weken heeft 15% van de leerlingen 3 of meer
dagen school verzuimd vanwege ziekte. Ondanks deze ziekmeldingen
ervaren de meeste jongeren hun gezondheid als ‘goed’ of ‘heel goed’. Wel
geeft ruim een kwart aan een ziekte, aandoening of allergie te hebben. De
meerderheid van de 2de klassers poetst de tanden 2 keer per dag en de
meeste jongeren gaan minimaal 1 keer per jaar naar de tandarts.
Ongeveer een tiende van de 13-14 jarigen heeft een verhoogde kans op
sociaal-emotionele problemen. Het merendeel van de 2de klassers vindt dat
hij/zij genoeg vrienden heeft. Van alle jongeren zegt 2% lichamelijk en 4%
geestelijk mishandeld te worden door een andere jongere of volwassene.
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Ongeveer 1 op de 25 jongeren heeft een seksuele ervaring tegen zijn of
haar zin gehad. Bijna 1 op de 6 jongeren denkt weleens na over zelfdoding
en 3% van de jongeren heeft weleens een zelfmoordpoging gedaan.
Gezond eten is belangrijk voor opgroeiende jongeren. Uit ons onderzoek
blijkt dat driekwart van de jongeren regelmatig ontbijt en evenveel
jongeren eten vrijwel dagelijks groente. Slechts 1 op de 6 jongeren in de
2de klas haalt de fruitnorm en 62% eet minstens 5 dagen in de week fruit.
Naast gezond eten is lichamelijke activiteit belangrijk voor een gezond
lijf. Een krappe meerderheid van de 2de klassers beweegt gemiddeld
1 uur per dag en slechts 1 op de 6 voldoet aan de Nederlandse Norm
Gezond Bewegen. Bijna tweederde van de 2de klassers gebruikt hun TV of
computer minstens 2 uur per dag.
Als we kijken naar het gebruik van genotmiddelen van de 2de klassers
vinden we dat een vijfde van de jongeren weleens heeft gerookt en
dat 6% momenteel rookt. Een kwart van de jongeren heeft al een keer
alcohol gedronken en ongeveer 1 op de 25 jongeren heeft weleens drugs
gebruikt. Op het gebied van seksualiteit blijkt ruim 6% van de leerlingen
geslachtsgemeenschap te hebben gehad en een kwart van deze jongeren
gebruikt niet altijd een condoom. Een vijfde van de jongeren in de 2de
klas heeft een afwijzende houding ten opzichte van homoseksuele schoolgenoten.
Ongeveer 50% van de 2de klas jongeren is tevreden over het aanbod van
buurtplekken of activiteiten in hun buurt. Het afgelopen jaar is 40% van de
jongeren slachtoffer geweest van criminaliteit en ook 40% van de jongeren
voelt zich weleens onveilig.
In het algemeen gaat het goed met de 2de klassers in het voortgezet
onderwijs. Op veel terreinen is echter nog verbetering mogelijk. In het
volgende hoofdstuk worden 8 adviezen voor beleid en praktijk uitgelicht.
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Zo kunnen we de gezondheid van de Amsterdamse jongeren verbeteren!
GGD’en in Nederland hebben de taak om de gezondheid
van de bevolking en de daarmee samenhangende factoren
in hun regio in kaart te brengen. Op basis van die informatie
geeft de GGD adviezen over preventie en interventie aan
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gemeenten, scholen en andere regionale instellingen. De
jeugd is een belangrijke doelgroep omdat het aanleren van
gezond gedrag het beste zo vroeg mogelijk kan beginnen.

6
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8 Adviezen voor beleid en praktijk
Aan een gezonde jeugd kan binnen meerdere beleidsterreinen
aandacht worden besteed. Vaak is het mogelijk om binnen het
reguliere beleid al winst te behalen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld
denken aan het verminderen van de verkrijgbaarheid van alcohol
door scherpere controle en handhaving op alcoholverkoop en
doorschenken bij sportverenigingen. Op schoolniveau kunnen
afspraken gemaakt worden over het schoolgezondheidsbeleid, zoals
het opstellen van een pestprotocol, het aanbod van de schoolkantine of een alcoholbeleid. Ook kunnen scholen worden gestimuleerd om tijdens hun reguliere bijscholingsmomenten aandacht te
besteden aan bijvoorbeeld sociaal-emotionele problematiek. Wilt u
meer? Hieronder wordt voor 8 onderwerpen aangegeven hoe extra
geïnvesteerd kan worden.

1. Zet in op een schoolbrede aanpak van pesten.
Wat blijkt?
Wanneer jongeren gepest worden kan dit negatieve gevolgen
hebben voor de lichamelijke en sociaal-emotionele gezondheid op
korte en lange termijn. Ook kunnen schoolprestaties afnemen, net
als de motivatie om naar school te gaan. Ruim 7% van de jongeren in
Amsterdam en Diemen wordt minstens twee keer per maand gepest
op school. Bijna 8% pest zelf minstens twee keer per maand.
Wat is ons advies aan u?
Investeer in een schoolbrede aanpak van pesten. Een geschikte
methode hiervoor is ‘de vijfsporenaanpak’. De vijfsporenaanpak is
gericht op het bieden van steun aan en betrekken van alle bij het
pesten betrokken partijen: het gepeste kind, de pester, ouders,
klasgenoten en leerkrachten. Een benadering die hierbij aansluit is de
‘No Blame’ methode, een oplossingsgerichte, niet-straffende aanpak
waarbij de leerlingen zelf incidenten oplossen. Het ‘School Wide
Positive Behavior Support’ programma kan een preventieve rol spelen
voor wat betreft pesten.
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Deze programma’s hebben onder andere een gunstige invloed op het
pedagogisch klimaat binnen de school en op de onderlinge relaties
tussen leerlingen.
2. Wees alert op emotionele problemen en gedachtes aan zelfdoding
bij meisjes!
Wat blijkt?
Emotionele problemen in de jeugd zijn vaak een voorbode van stoornissen bij (jong)volwassenen. Daarnaast verhogen ernstige emotionele
problemen de kans op suïcide. Emotionele problemen komen vaker
voor bij meisjes: in Amsterdam en Diemen heeft bijna 12% van de
meisjes in de 2de klas hier last van. Daarnaast heeft bijna een kwart van
alle meisjes wel eens gedacht aan zelfdoding en 4% heeft wel eens een
poging tot zelfdoding ondernomen. Deze percentages zijn respectievelijk 2 en 3 keer zo hoog als voor jongens.
Wat is ons advies aan u?
Zorg dat meisjes met (een hoog risico op) emotionele problemen bij
iemand terecht komen. Dit kan een docent op school zijn, maar ook
professionals van de GGZ Amsterdam zijn laagdrempelig bereikbaar
via de website ‘Mindmasters’. Daarnaast kan verwezen worden naar
preventieprogramma’s met het doel depressieve klachten bij jongeren
te verhelpen of verminderen en een depressie te voorkomen, zoals
‘Head-up’ of ‘VRIENDEN voor het Leven’.
3. Investeer in preventie van slechte mondhygiëne, met name bij
Turkse jongeren.
Wat blijkt?
Gemiddeld 1 op de 10 kinderen in het Amsterdamse basisonderwijs
poetst de tanden minder dan 2 keer per dag. Bij Turkse kinderen is
dit zelfs bijna 20% (17). Dit patroon zet zich voort op het voortgezet
onderwijs: van de 2de klassers poetst 20% niet 2 keer per dag en bij
Turkse jongeren is dit zelfs 40%.
Wat is ons advies aan u?
Stimuleer basisscholen het programma ‘Trammelant in Tandenland’ aan
te bieden, vooral scholen met veel Turkse leerlingen. Tandenpoetsen is
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een gewoonte die het beste op jonge leeftijd aangeleerd kan worden.
De GGD heeft daarom Trammelant in Tandenland ontwikkeld voor
kinderen uit groep 1 t/m 4 en hun ouders. Ouders spelen een belangrijke rol in dit programma, omdat zij kinderen leren hun tanden te
poetsen, ze eraan helpen herinneren dat ze tanden moeten poetsen, de
gebitten napoetsen en regels stellen over snoep- en frisdrankgebruik.
4. Breid de integrale aanpak van overgewicht, gezonde voeding en
bewegen uit.
Wat blijkt?
De belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van overgewicht is een
verkeerde balans tussen voedselinname en beweging. Hoe zit het
met deze balans bij jongeren uit Amsterdam en Diemen? Minder dan
driekwart van de jongeren ontbijt tenminste 5 keer per week. Daarnaast
eet slechts 70% van de jongeren minstens 5 keer per week groente en
60% van de jongeren minstens 5 keer per week fruit. Nog geen 60%
van de jongeren beweegt gemiddeld minstens 1 uur per dag en ruim
66% van de jongeren kijkt minstens 2 uur per dag televisie. Vooral
Surinaamse, Antilliaans/Arubaanse, Turkse leerlingen en leerlingen van
het vmbo hebben een slecht voedings- en beweegpatroon.
Wat is ons advies aan u?
Vanuit preventie, zorg, sport en welzijn wordt door de gemeente al
jaren geïnvesteerd in een integrale aanpak van overgewicht. Zet in op
een duurzame, integrale aanpak van overgewicht, door bijvoorbeeld de
inzet van ‘Topscore DOiT’ op vmbo scholen en ‘Jongeren Op Gezond
Gewicht (JOGG)’ in achterstandswijken uit te breiden. De integrale
structuur van Topscore DOiT betekent dat het programma niet alleen
is gericht op het eetgedrag (zoals de groente- en fruitconsumptie)
en het beweeggedrag (zoals lidmaatschap van een sportvereniging),
maar ook op de sociale omgeving (zoals het draagvlak op school) en de
fysieke omgeving (zoals de aanwezigheid van gezonde voeding in de
schoolkantine). JOGG richt zich op kinderen, jongeren en ouders én hun
directe omgeving. Het is een beweging waarbij iedereen in stad, dorp
of wijk zich inzet om gezond eten en bewegen makkelijk en aantrekkelijk te maken. Alle aspecten die bijdragen aan de voorkoming van
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overgewicht komen hierbij aan bod: gezondheidszorg, sportaanbod,
levensmiddelenaanbod, wonen, sociale omgeving, fysieke activiteit en
veiligheid van de woonomgeving.
5. Stel het gebruik van genotmiddelen onder jongeren zo lang
mogelijk uit.
Wat blijkt?
De puberteit is voor veel jongeren een periode waarin ze experimenteren met genotmiddelen. Er wordt de laatste tijd echter steeds
meer bekend over de schadelijke effecten van genotmiddelen op het
puberbrein. Het terugdringen van middelengebruik is dus van belang.
Daarbij geldt vaak: hoe later de start, hoe minder riskant. Ruim 1 op
de 5 jongeren van 13-14 jaar in Amsterdam en Diemen heeft weleens
gerookt. Ongeveer een kwart van de jongeren heeft al eens alcohol
gedronken en 6% van de jongeren dronk recentelijk meer dan 5 glazen
op 1 gelegenheid. Ongeveer 4 % van de jongeren probeerde al eens
drugs uit. In vrijwel alle gevallen ging dit om cannabis.
Wat is ons advies aan u?
Een programma dat ingezet kan worden op het voortgezet onderwijs
om (riskant) gebruik van genotmiddelen zoals tabak, alcohol en
cannabis te verminderen of in elk geval zo lang mogelijk uit te stellen
is ‘De Gezonde School en Genotmiddelen’. Het programma biedt
een combinatie van voorlichting, oudervoorlichting, duidelijke regels
stellen en het vroeg signaleren van riskant gebruik. Extra aandacht
voor het terugdringen van alcoholgebruik is binnen De Gezonde School
en Genotmiddelen mogelijk met een korte interventie gericht op de
regels die ouders hanteren (PAS-interventie). Aanvullende acties voor
het terugdringen van roken zijn zowel in de onderbouw als bovenbouw
mogelijk met respectievelijk een niet-roken-wedstrijd (‘Actie Tegengif’)
en een korte internetinterventie (‘Smoke Alert’).
6. Laat jongeren op een veilige manier hun seksualiteit ontdekken.
Wat blijkt?
De pubertijd is een leeftijdsfase waarin veel jongeren hun eerste
seksuele ervaringen opdoen. Het is daarom belangrijk dat jongeren het
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nut van condooms kennen, om zwangerschap en seksueel overdraagbare aandoeningen te voorkomen. Ook is het voor een gezonde seksuele
ontwikkeling belangrijk dat jongeren zelf beslissingen kunnen nemen,
waarbij zij rekening houden met en respect hebben voor zichzelf en
de ander. Van de jongeren van 13-14 jaar in Amsterdam en Diemen
heeft 6% wel eens geslachtsgemeenschap gehad. Een kwart van deze
jongeren gebruikt niet altijd een condoom. Antilliaanse jongeren zijn
het vaakst seksueel actief, zij gebruiken echter ook het vaakst geen
condoom. Eenzelfde beeld zien we voor jongeren op het vmbo. Verder
heeft ruim 20% van de 2de klassers een negatieve houding ten aanzien
van homo’s/lesbiennes op hun school. Vooral Turkse en Marokkaanse
jongeren en vmbo-leerlingen hebben vaker een afwijzende houding ten
opzichte van homoseksuelen.
Wat is ons advies aan u?
Zet het programma ‘Lang Leve de Liefde’ in, met name op vmboscholen en op scholen met veel niet-Nederlandse jongeren. Het doel
van Lang Leve de Liefde is het bevorderen van de ‘seksuele interactiecompetentie’ van meisjes en jongens in de 2de klas van het voortgezet
onderwijs. Lang Leve de Liefde bestaat uit 6 lessen seksuele vorming,
met onder andere aandacht voor relaties en verliefdheid, veilig vrijen,
weerbaarheid en grenzen en homoseksualiteit. Leerlingen met individuele vragen over seksualiteit kunnen doorverwezen worden naar ‘Sense’.
7. Jongeren uit gebroken gezinnen verdienen extra aandacht.
Wat blijkt?
Echtscheiding kan voor jongeren veel negatieve gevolgen hebben.
Het betekent een verlies van de veilige gezinsstructuur, het gemis van
telkens één van beide ouders, een mogelijke verhuizing en ouders die
zo druk zijn met de gevolgen van de scheiding dat ze daardoor minder
oog hebben voor de behoeften van hun kind. Jongeren in de 2de klas
uit Amsterdam en Diemen die niet bij beide ouders wonen scoren in dit
rapport op álle gebieden slechter dan leeftijdgenoten die wel bij beide
ouders wonen.
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Wat is ons advies aan u?
Onderken dat een echtscheiding negatieve gevolgen heeft voor de
gezondheid en leefstijl van jongeren en probeer ze te helpen door ze
tijdig te (laten) verwijzen naar preventieprogramma’s, zoals ‘Kinderen in
een Echtscheiding Situatie (KIES)’. De doelen van KIES zijn het zo vroeg
mogelijk signaleren en voorkomen van problemen die jongeren als
gevolg van een echtscheiding kunnen ondervinden en het bieden van
ondersteuning. Daarnaast helpt het programma jongeren zich bewust
te worden van hun situatie, hun emoties (beter) te uiten, stil te staan bij
hun eigen wensen en hoe ze deze adequaat aan kunnen geven aan hun
ouder(s) of een eventuele nieuwe partner.
8. Werk samen aan een gebiedsgerichte aanpak van gezondheidsachterstanden.
Wat blijkt?
In dit rapport vinden we verschillen in de sociaal-emotionele en
lichamelijke gezondheid en de leefstijl van jongeren tussen de
Amsterdamse stadsdelen en Diemen. Jongeren van niet-Nederlandse
afkomst hebben over het algemeen een minder goede gezondheid en
minder gezonde leefstijl dan Nederlandse jongeren en deze jongeren
wonen relatief vaak in aandachtswijken. Vooral Zuidoost, Noord en
Nieuw-West verdienen extra aandacht, hoewel extra aandacht voor
genotmiddelengebruik met name nodig is in Centrum.
Wat is ons advies aan u?
Denk met ons mee! Neem contact op met de GGD (preventiefverbinden@ggd.amsterdam.nl) als u binnen uw stadsdeel of organisatie
kansen ziet voor verbinding met andere partijen op het gebied van
gezondheid en leefstijl. Er wordt onder regie van de GGD Amsterdam
gebiedsgericht gezocht naar mogelijkheden om preventief in te zetten
op de gezondheid van de Amsterdamse jeugd.
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2
Deze jongeren deden mee!
In het schooljaar 2010-2011 heeft de GGD Amsterdam op
64 Amsterdamse scholen een digitaal vragenlijstonderzoek
uitgevoerd: E-MOVO. Jongeren in de 2de klas vulden
tijdens een lesuur de E-MOVO vragenlijst in, met vragen
over hun gezondheid en leefstijl. Voor een goede inter-

3
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pretatie van de resultaten is het belangrijk om inzicht te
hebben in de achtergrondkenmerken van de jongeren.
Deze achtergrondkenmerken zijn: geslacht, leeftijd, etniciteit, opleidingsniveau, gezinssituatie en stadsdeel waarin
de jongeren wonen.

10
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De bevindingen in dit rapport gaan over 5369 jongeren die in de
2de klas zitten. Bijna 65% van deze jongeren is van niet-Nederlandse
afkomst. Bijna driekwart woont bij beide ouders. Ruim de helft van de
leerlingen volgt een havo/vwo opleiding en bijna de helft zit op het
vmbo.
2.1		 Hoeveel jongeren hebben meegedaan aan dit onderzoek?
De bevindingen in dit rapport gaan over 5369 2de klassers die in
Amsterdam (97%) of Diemen (3%) wonen. De E-MOVO vragenlijst is in
het schooljaar 2010-2011 door 6249 2de klas leerlingen van 54 voortgezet onderwijs (VO) scholen ingevuld. Hiervan zijn 833 vragenlijsten niet
meegenomen omdat ze zijn ingevuld door jongeren die niet in Amsterdam
of Diemen wonen. Verder bleken 47 vragenlijsten niet bruikbaar omdat
deze niet serieus zijn ingevuld of omdat er te veel vragen niet zijn beantwoord.

Hier wonen vooral jongeren van Surinaamse, Antilliaans/Arubaanse of
‘overig niet-westerse’ afkomst. In Noord, Oost, West en Nieuw-West is
het grootste deel van de niet-Nederlandse jongeren van Marokkaanse
afkomst. Het aandeel Turkse jongeren is het hoogst in West en NieuwWest. In Nieuw-West wonen ook de meeste jongeren (81%) bij beide
ouders, in stadsdeel Zuidoost is dit percentage het laagst met bijna 55%.
In Centrum, Zuid en Diemen wonen relatief veel havo/vwo leerlingen. In
Zuidoost (34%) en Noord (34%) vinden we een hoog percentage leerlingen
van het vmbo-b,k,g (tabel 1) u.
2.4		 Wat vindt de leerling van E-MOVO 2010-2011?
“E-MOVO is leuk!” zo vindt bijna een derde (30%) van de leerlingen.
Andere veel gegeven antwoorden zijn: te lang (21%), saai (15%) en te
persoonlijk (11%).

2.2		 Hoe ziet de onderzoeksgroep eruit?
De verdeling van de jongeren die aan het onderzoek hebben meegedaan
naar geslacht, etniciteit, gezinssituatie, opleidingsniveau en stadsdeel
staat in tabel 1 u. De gemiddelde leeftijd van de onderzoekspopulatie is 13.6 jaar. Het aantal jongens en meisjes is ongeveer gelijk. Van de
jongeren is bijna 65% van niet-Nederlandse afkomst. Veel jongeren zijn
van Marokkaanse (18%), Surinaamse (13%) of ‘overig niet-westerse afkomst’
(12%). Bijna driekwart (73%) van de jongeren woont bij beide ouders. Van
alle leerlingen zit 23% op het vmbo-b,k,g (basisberoepsgerichte leerweg,
kaderberoepsgerichte leerweg of gemengde leerweg), 20% doet een
vmbo-t (theoretische leerweg) opleiding en 57% zit op het havo/vwo
(tabel 1) u.
2.3		 Welke verschillen zijn er tussen de stadsdelen?
In Centrum, Zuid en Diemen is het grootste deel van de 13-14 jarigen van
Nederlandse of ‘overig westerse’ afkomst. In Zuidoost is het percentage
Nederlandse jongeren het kleinst: 88% is van niet-Nederlandse afkomst.

Meer informatie over de variabelen kunt u vinden in hoofdstuk 11 u
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Tabel 1 Deze jongeren deden mee! naar achtergrondvariabelen (%)
Totaal
N= 5369

Noord
N=722

Oost
N=854

Zuidoost
N=696

Zuid
N=585

Centrum
N=352

West*
N=725

Nieuw- West
N=1276

Diemen**
N=159

Jongen

48.4

48.5

49.1

46.6

47.9

53.7

48.0

48.1

46.5

Meisje

51.6

51.5

50.9

53.4

52.1

46.3

52.0

51.9

53.5

Nederlands

35.7

38.8

40.2

11.8

59.1

63.2

27.2

27.1

62.9

Surinaams

13.4

12.2

10.1

45.2

6.0

6.3

7.2

8.8

6.3

Antilliaans/ Arubaans

2.2

2.2

0.9

7.8

1.2

0.9

0.8

1.4

2.5

Turks

10.0

10.7

8.8

1.6

4.1

1.1

13.5

18.9

3.8

Marokkaans

17.6

15.3

21.6

2.0

8.4

4.3

25.4

30.0

3.1

Overig westers***

9.0

8.5

9.1

4.5

13.7

14.2

11.9

6.1

11.3

Overig niet-westers****

12.1

12.2

9.3

27.2

7.5

10.0

14.0

7.7

10.1

Woont bij beide ouders

73.1

66.7

76.4

54.5

76.1

77.0

74.3

80.9

78.6

Woont niet bij beide ouders

26.9

33.3

23.6

45.5

23.9

23.0

25.7

19.1

21.4

Vmbo-b,k,g

23.2

34.2

18.0

34.3

9.1

7.4

21.7

27.0

13.8

Vmbo-t

19.7

26.6

16.4

19.3

13.8

11.4

21.7

23.1

11.3

Havo/vwo

57.2

39.2

65.6

46.4

77.1

81.3

56.7

49.8

74.8

Geslacht

Etniciteit

Gezinssituatie

Opleidingsniveau

* In dit rapport valt Westpoort onder stadsdeel West
** In dit rapport wordt Diemen als stadsdeel meegenomen
*** ‘Overig westerse’ jongeren komen uit Europa (behalve Nederland en Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Japan en Indonesië
**** ‘Overig niet-westerse’ jongeren komen uit Afrika (behalve Marokko), Latijns-Amerika en Azië (behalve Japan en Indonesië)
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Zo zijn de Amsterdamse jongeren op school!
School speelt een belangrijke rol in het leven van jongeren.
Jongeren volgen er een opleiding en brengen er veel tijd
door. Voor de meeste jongeren is het ook een belangrijke

plek om sociale contacten op te doen en vrienden te maken.
In dit hoofdstuk komen diverse schoolgerelateerde onderwerpen aan de orde.

3
Zo lekker zitten Amsterdamse kinderen
in hun vel!

3
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Sociaal-emotionele problemen bij kinderen kunnen leiden tot ernstige
beperkingen in het dagelijks functioneren. Kinderen met sociaal-emotionele problemen hebben bovendien vaker problemen als ze volwassen
zijn. Tot de sociaal-emotionele 13
gezondheid behoren onder andere
emotionele problemen, gedragsproblemen, hyperactiviteit/aandachtste-

3
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Is school leuk? De helft van de 2de klas leerlingen vindt van wel.
Driekwart van de leerlingen kan met hun docent praten als ze ergens
mee zitten. Ongeveer 1 op de 12 jongeren wordt regelmatig gepest.
In de afgelopen 4 weken is 15% van de leerlingen 3 of meer dagen niet
op school geweest vanwege ziekte.
3.1		 Schoolbeleving
In totaal vindt 50% van de 13-14 jarigen het ‘leuk’ of ‘hartstikke leuk’ op
school. Meisjes vinden school vaker leuk dan jongens. Etniciteit speelt een
rol bij de schoolbeleving: Marokkaanse en Nederlandse jongeren vinden
school het vaakst leuk. Jongeren die bij beide ouders wonen vinden school
vaker leuk dan jongeren die niet bij beide ouders wonen. Er zijn verschillen in schoolbeleving tussen de opleidingsniveaus: leerlingen van het
vmbo-b,k,g vinden school het minst vaak leuk. Schoolbeleving varieert ook
tussen de stadsdelen: leerlingen die in Diemen wonen vinden school het
vaakst leuk. In Zuidoost en Nieuw-West wonen relatief weinig jongeren die
school leuk vinden (tabel 2 u/tabel 2.1) u.

9% van de jongeren vindt school ‘niet leuk’ of zelfs ‘vreselijk’.
Maar waarom?
(ze mochten meerdere antwoorden geven)
• geen leuke vakken (37%)
• de manier van lesgeven is niet leuk (35%)
• de docenten zijn niet aardig (29%)

In de regio Amstelland hebben evenveel jongeren het naar hun zin op
school als in Amsterdam: ongeveer de helft vindt school ‘leuk’ of ‘hartstikke
leuk’ (1).

3.2		 Praten met een docent
Kunnen jongeren in de 2de klas met hun docent praten als ze ergens mee
zitten? Ruim driekwart (78%) van de leerlingen zegt van wel. Jongens
hebben vaker het gevoel met hun docent te kunnen praten over persoonlijke problemen dan meisjes. We vinden een verband met etniciteit: leerlingen van Turkse en Nederlandse komaf hebben het vaakst het gevoel te
kunnen praten met een docent en Surinaamse jongeren het minst vaak.
Verder zeggen leerlingen die bij beide ouders wonen aanzienlijk vaker
met een docent te kunnen praten over persoonlijke zaken dan leerlingen
met een andere gezinssituatie. Het opleidingsniveau speelt ook een rol;
jongeren van het vmbo-b,k,g hebben het minst vaak het gevoel met een
docent te kunnen praten over problemen. Vergeleken met andere stadsdelen, kunnen jongeren uit Diemen het vaakst met een docent over persoonlijke zaken praten en jongeren uit West en Zuidoost het minst vaak
(tabel 2 u/tabel 2.1) u.
In de regio’s Gooi & Vechtstreek (84%) en Amstelland (86%) is het percentage jongeren dat met een docent kan praten bij persoonlijke problemen
hoger dan in Amsterdam (1, 2).
3.3		 Pesten
In totaal is 8% van de jongeren van 13-14 jaar in de afgelopen 3 maanden
regelmatig op school gepest: dat wil zeggen minstens 2 keer per maand.
Jongeren die niet bij beide ouders wonen worden vaker regelmatig gepest
dan jongeren die wel bij beide ouders wonen. Het percentage jongeren
dat gepest wordt daalt met het toenemen van het opleidingsniveau
(tabel 2) u.
Ruim 7% van de jongeren heeft de afgelopen 3 maanden op school zelf
regelmatig gepest. Als we naar de kenmerken van de daders kijken zien
we dat jongens zich vaak in de dadersrol bevinden, net als jongeren van
Antilliaans/Arubaanse afkomst en jongeren die niet bij beide ouders

Meer informatie over de variabelen kunt u vinden in hoofdstuk 11 u
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wonen. Net als voor gepest worden zien we voor pesten een afname bij
het stijgen van het opleidingniveau. Als we pestgedrag per stadsdeel
bekijken zien we dat leerlingen uit Diemen en Centrum het minst vaak
pesten en leerlingen uit Zuidoost, West en Nieuw-West het vaakst
(tabel 2 u/tabel 2.1) u.

Vergelijkbaar met Amsterdam heeft rond de 15% van de leerlingen in
regio’s Zaanstreek-Waterland en Amstelland zich de afgelopen 4 weken
minimaal 3 dagen ziek gemeld. In de regio Gooi & Vechtstreek ligt dit
percentage met 19% hoger (1, 2, 5).

Het percentage jongeren dat op school regelmatig gepest wordt, is in
omliggende regio’s vergelijkbaar of iets hoger dan in Amsterdam. In
de regio’s Gooi & Vechtstreek, Kennemerland , Amstelland, ZaanstreekWaterland en Hollands Noorden varieert dit percentage tussen de 8% en
de 10%. Net als in Amsterdam zijn de daders van pesten vaker jongens en
vmbo-leerlingen (1, 2, 3, 4, 5).
3.4		 Schoolverzuim
In de afgelopen 4 weken heeft bijna 15% van de leerlingen minimaal
3 dagen school gemist door ziekte. Ongeveer 4% heeft over dezelfde
periode minimaal 3 uur gespijbeld. Meisjes blijven vaker ziek thuis dan
jongens. Verder melden Marokkanen en jongeren van ‘overig niet-westerse’ afkomst zich het minst vaak ziek in vergelijking met jongeren van een
andere komaf. Leerlingen van het vmbo-b,k,g missen meer school door
ziekte en spijbelen dan leerlingen van andere opleidingsniveaus. Ditzelfde
geldt voor jongeren die niet bij beide ouders wonen (tabel 2) u.

Ik spijbel als ik:
‘geen zin in school heb’ (32%), ‘problemen heb’ (14%)
of ‘(veel) tussenuren heb’ (9%).

In de regio’s Zaanstreek-Waterland en Gooi & Vechtstreek worden op
het gebied van spijbelen vergelijkbare bevindingen gedaan: 3% van de
leerlingen heeft in de afgelopen 4 weken minimaal 3 uur gespijbeld.

Meer informatie over de variabelen kunt u vinden in hoofdstuk 11 u
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Tabel 2 Zo zijn de Amsterdamse jongeren op school! naar achtergrondvariabelen (%)
Onderwerp

Totaal

Geslacht

Etniciteit

Gezinssituatie

Opleidingsniveau

Jongen

Meisje

Nederlands

Surinaams

Antilliaans/
Arubaans

Turks

Marokkaans

Overig
westers

Overig nietwesters

Bij beide
ouders

Niet bij
beide ouders

Vmbob,k,g

Vmbo-t

Havo/
vwo

49.9

45.0

54.4

53.0

42.7

39.7

45.9

54.1

50.8

46.6

52.8

41.9

43.4

49.1

52.7

77.8

79.3

76.3

79.4

72.7

76.7

80.6

76.8

77.7

77.8

79.4

73.4

74.8

79.7

78.3

Wordt regelmatig*
gepest

7.6

7.6

7.5

6.8

8.4

6.0

7.5

8.6

7.7

7.5

6.6

10.2

11.4

8.0

5.9

Pest regelmatig*
zelf

7.3

10.0

4.7

5.3

9.6

14.7

7.3

8.9

6.0

7.5

6.3

9.9

11.1

8.9

5.2

Verzuim door
ziekte**

14.9

12.6

17.0

15.4

19.4

20.7

13.0

11.3

17.6

11.9

13.0

19.9

18.2

13.0

14.2

Verzuim door
spijbelen***

4.0

3.5

4.4

3.7

4.7

7.8

3.9

3.4

4.0

3.9

3.2

6.0

5.7

3.9

3.3

Schoolbeleving
Schoolbeleving
leuk/ hartstikke leuk
Praten met een docent
Praten met docent
Pesten

Schoolverzuim

Bij dikgedrukte percentages in blauw verschillen de groepen significant van elkaar
* Regelmatig: minstens 2 keer per maand in de afgelopen 3 maanden
** Verzuim door ziekte: minimaal 3 dagen in de afgelopen 4 weken
*** Verzuim door spijbelen: minimaal 3 uur in de afgelopen 4 weken
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4
Zo is de lichamelijke gezondheid van Amsterdamse jongeren!
In Nederland hebben jongeren over het algemeen een
goede lichamelijke gezondheid. Hart- en vaatziekten
komen onder jongeren relatief weinig voor en chronische
aandoeningen ontwikkelen zich meestal pas op latere

3
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leeftijd. Aandoeningen als astma, migraine en allergieën
komen wel voor. Bij een gezond lichaam hoort ook een
goede mondhygiëne. Poetsen 2de klassers in Amsterdam
en Diemen hun tanden wel genoeg?

17
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De jongeren ervaren hun gezondheid meestal als ‘goed’ of ‘heel goed’.
Wel geeft ruim een kwart van de 2de klas leerlingen aan een ziekte,
aandoening of allergie te hebben. Het merendeel van de jongeren van
13-14 jaar poetst de tanden 2 keer per dag en bezoekt de tandarts
minimaal 1 keer per jaar.
4.1		 Ervaren gezondheid
De meerderheid van de 2de klassers (78%) vindt dat hij/zij in goede
gezondheid verkeert. Jongens ervaren hun gezondheid vaker positief
dan meisjes. Tussen de etnische groepen varieert het percentage: vooral
Nederlanders ervaren hun gezondheid positief. Jongeren die bij beide
ouders wonen vinden hun gezondheid vaker goed dan leeftijdgenoten
die een andere gezinssituatie hebben. Ook zijn er verschillen naar opleidingsniveau; de havo/vwo groep laat zich het vaakst positief uit over hun
gezondheid. Vergeleken met andere stadsdelen ervaart jeugd uit Centrum
en Zuid hun gezondheid het vaakst als goed (tabel 3 u/tabel 3.1) u.
In de regio’s Amstelland (82%), Zaanstreek-Waterland (82%) en Gooi &
Vechtstreek (87%) is het percentage jongeren dat hun gezondheid positief
ervaart hoger dan in Amsterdam (1, 2, 5).
4.2		 Ziektes, aandoeningen en allergieën
Ziektes en aandoeningen
In totaal geeft 29% van de jongeren in de leeftijd 13-14 jaar aan een
ziekte/ aandoening te hebben die door een arts is vastgesteld. Meisjes
hebben vaker een ziekte/aandoening dan jongens. Vergeleken met andere
etnische groepen hebben Antillianen/Arubanen het vaakst een ziekte/
aandoening. Gezinssituatie speelt een rol: vooral leerlingen die niet bij
beide ouders wonen hebben een ziekte/aandoening (tabel 3) u.

Top 3 ziektes en aandoeningen door een arts vastgesteld:
• Astma en bronchitis (23%)
• Eczeem (15%)
• Migraine of ernstige hoofdpijn (10%)

Allergieën
Een kwart (25%) van de 2de klas leerlingen heeft een allergie die is vastgesteld door een arts. Meisjes hebben vaker een allergie dan jongens. Als we
de etniciteit van de jongeren bekijken vinden we dat vooral Surinamers en
Antillianen/Arubanen allergieën hebben. Verder zijn leerlingen die niet bij
beide ouders wonen vaker allergisch dan jongeren die wel bij beide ouders
wonen. Vmbo leerlingen zijn vaker allergisch dan leerlingen van het Havo/
vwo. We vinden verschillen tussen de stadsdelen: jeugd uit Zuidoost heeft
het vaakst een allergie en jeugd uit Centrum het minst vaak
(tabel 3 u/tabel 3.1) u.
Er zijn geen vergelijkende cijfers uit andere regio’s bekend over het
voorkomen van ziektes, aandoeningen en allergieën onder jongeren die
door een arts zijn vastgesteld.

Top 3
•
•
•

allergieën door een arts vastgesteld:
Huisstof/huismijtallergie (27%)
Pollen- of stuifmeelallergie (27%)
Huisdierallergie (17%)

Meer informatie over de variabelen kunt u vinden in hoofdstuk 11 u
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4.3		 Mondgezondheid
Tanden poetsen
Veel (81%) jongeren poetsen hun tanden minstens 2 keer per dag, maar
voor bijna 1 op de 5 jongeren geldt dit niet. Meisjes poetsen vaker hun
tanden 2 keer per dag dan jongens. Er is een verband met etniciteit: vooral
Antillianen/Arubanen en Surinamers poetsen hun tanden 2 keer per dag.
Turken zijn slechte tandenpoetsers: 4 van de 10 Turkse jongeren poetst
zijn of haar tanden niet 2 keer per dag. Stadsdeel speelt een rol: jeugd uit
Zuidoost en Diemen poetst hun tanden het vaakst 2 keer per dag (tabel 3 u/
tabel 3.1) u.
Tandartsbezoek
De meeste (93%) jongeren bezoeken minimaal 1 keer per jaar de tandarts:
16% doet dit 1 keer per jaar en 77% gaat 2 keer per jaar of vaker. Vooral
Nederlandse jongeren, jongeren die bij beide ouders wonen, havo/vwo
leerlingen en jongeren die in Centrum of Diemen wonen gaan minimaal
1 keer per jaar naar de tandarts. Opvallend is dat Antillianen/Arubanen
hun tanden het vaakst poetsen, maar dat ze het minst vaak de tandarts
bezoeken (tabel 3 u/tabel 3.1) u.
De Amsterdamse cijfers voor tanden poetsen zijn vergelijkbaar met de
cijfers uit de regio’s Hollands Noorden (78%), Gooi & Vechtstreek (79%),
Zaanstreek-Waterland (80%) en Amstelland (83%). Ook in deze regio’s is het
percentage meisjes dat minstens 2 keer per dag hun tanden poetst hoger
dan onder jongens. Het percentage Amsterdamse jongeren dat 2 keer per
jaar de tandarts bezoekt is hoger dan voor jongeren uit andere regio’s in
Noord-Holland (allen 86%) (1, 2, 3, 5).

Meer informatie over de variabelen kunt u vinden in hoofdstuk 11 u
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Tabel 3 Zo is de lichamelijke gezondheid van Amsterdamse jongeren! naar achtergrondvariabelen
Onderwerp

Totaal

Geslacht

Etniciteit

Gezinssituatie

Opleidingsniveau

Jongen

Meisje

Nederlands

Surinaams

Antilliaans/
Arubaans

Turks

Marokkaans

Overig
westers

Overig nietwesters

Bij beide
ouders

Niet bij
beide ouders

Vmbob,k,g

Vmbo-t

Havo/
vwo

83.5

72.4

83.3

74.4

70.7

71.5

77.8

75.9

73.2

79.7

72.6

75.1

76.6

79.3

Ervaren gezondheid
Ervaren gezondheid
goed/ heel goed

77.8

Ziekten, aandoeningen en allergieën
Minimaal 1 ziekte/
aandoening door
arts vastgesteld

28.6

26.6

30.5

29.1

29.5

40.5

26.3

29.0

28.8

25.4

26.5

34.2

29.8

29.0

28.0

Minimaal 1
allergie door arts
vastgesteld

25.5

24.5

26.4

21.8

33.7

32.8

20.7

28.2

23.9

26.9

23.3

31.5

28.2

27.9

23.5

Tanden poetsen2 keer per dag

81.3

78.3

84.2

82.3

88.9

90.5

63.3

81.2

81.5

83.4

81.2

81.7

80.8

80.7

81.8

Tandartsbezoekminimaal 1 keer per
jaar

92.6

92.3

92.8

97.7

87.9

75.9

90.4

93.5

94.2

84.8

94.5

87.2

87.2

90.3

95.5

Mondgezondheid

Bij dikgedrukte percentages in blauw verschillen de groepen significant van elkaar
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5
Zo lekker zitten Amsterdamse jongeren in hun vel!
Sociaal-emotionele problemen komen veel voor onder
jongeren en kunnen leiden tot ernstige beperkingen in
het dagelijks functioneren. Bovendien hebben jongeren
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met sociaal-emotionele problemen vaker problemen als ze
volwassen zijn. Bent u benieuwd naar de sociaal-emotionele
gezondheid van de jongeren? Lees dan dit hoofdstuk.
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Ongeveer een tiende van de jongeren heeft een verhoogde kans op
sociaal-emotionele problemen. Het merendeel van de 2de klassers
vindt dat hij/zij genoeg vrienden heeft. Verder zegt 2% momenteel
lichamelijk mishandeld te worden, en 4% geestelijk. Ongeveer 1 op de
25 jongeren heeft een seksuele ervaring tegen zijn of haar zin gehad.
Bijna 1 op de 6 jongeren denkt weleens na over zelfdoding en 3% van
de jongeren heeft weleens een zelfmoordpoging gedaan.
5.1		 Sociaal-emotionele gezondheid
Ruim een tiende (11%) van de 2de klas leerlingen heeft een verhoogde
kans op sociaal-emotionele problemen. Meisjes hebben vaker sociaalemotionele problemen dan jongens. Verder hebben jongeren die niet bij
beide ouders wonen vaker sociaal-emotionele problemen dan jongeren die
wel bij beide ouders wonen. Het percentage jongeren met sociaal-emotionele problemen neemt af met het stijgen van het opleidingsniveau. We
bespreken hieronder verschillende vormen van sociaal-emotionele problematiek (tabel 4 u/tabel 4.1) u.
Emotionele problemen komen bij 8% van de jongeren voor. Meisjes
hebben hier vaker last van dan jongens. Vergeleken met andere etnische
groepen hebben jongeren van Nederlandse, ‘overig westerse’ en
Antilliaans/Arubaanse afkomst het vaakst emotionele problemen. Ook
hebben jongeren die niet bij beide ouders wonen vaker te maken met
deze problemen dan jongeren die wel bij beide ouders wonen (tabel 4) u.
Gedragsproblemen zien we bij 13% van de 2de klassers en komen
vaker voor bij jongens dan bij meisjes. Vergeleken met andere etnische
groepen hebben Antillianen/Arubanen het vaakst gedragsproblemen en
Nederlanders het minst vaak. Jongeren die niet bij beide ouders wonen
hebben vaker gedragsproblemen dan jongeren die bij beide ouders
wonen. Gedragsproblemen komen minder vaak voor naarmate het opleidingsniveau van de leerling stijgt. Van de stadsdelen is het percentage
jongeren met gedragsproblemen het hoogst in Zuidoost, Diemen en West
(tabel 4 u/tabel 4.1) u.

Hyperactief gedrag komt voor bij ongeveer 1 op de 5 2de klas leerlingen
(19%). Er zijn geen verschillen tussen jongens en meisjes. Wel vinden we
verschillen naar etniciteit: hyperactiviteit komt het vaakst bij Antilliaans/
Arubaanse en Nederlandse jeugd voor en het minst vaak bij Marokkaanse
en Turkse jeugd. Jongeren die niet bij beide ouders wonen zijn vaker
hyperactief dan jongeren die bij beide ouders wonen. Als we de stadsdelen
vergelijken, vinden we dat hyperactiviteit het vaakst in Centrum, Noord,
Diemen en Zuid voorkomt (tabel 4 u/tabel 4.1) u.
Problemen met leeftijdgenoten vinden we bij 14% van de jongeren. Vooral
jongens, Turken, Antillianen/Arubanen, Marokkanen, jongeren die niet bij
beide ouders wonen, vmbo-leerlingen en jongeren uit Nieuw-West hebben
problemen met hun leeftijdgenoten (tabel 4 u/tabel 4.1) u.
Prosociaal gedrag (zoals hulp bieden, vriendelijk zijn en delen) zien we bij
85% van de 2de klassers. Meisjes vertonen meer prosociaal gedrag dan
jongens. Jongeren van Nederlandse en ‘overig westerse’ afkomst vertonen
het vaakst prosociaal gedrag vergeleken met jongeren met een andere
etnische achtergrond. Opvallend zijn de Antillianen/Arubanen en jongeren
die niet bij beide ouders wonen: zij vertonen laag prosociaal gedrag en
scoren hiernaast slecht op de andere vormen van sociaal-emotionele
problematiek. Het percentage jongeren met prosociaal gedrag neemt toe
met het stijgen van het opleidingsniveau. Jongeren die in Zuid, Centrum,
Oost of West wonen vertonen vaker prosociaal gedrag dan jongeren uit
andere stadsdelen (tabel 4 u/tabel 4.1) u.
In de regio’s Amstelland, Gooi & Vechtstreek, Hollands Noorden,
Kennemerland en Zaanstreek-Waterland zien we dezelfde patronen in
sociaal-emotionele gezondheid als in Amsterdam: meisjes hebben vaker
emotionele problemen en jongens hebben vaker gedragsproblemen. In
deze regio’s wordt ook gevonden dat het percentage meisjes dat prosociaal
gedrag vertonen hoger is dan onder jongens. Hyperactiviteit komt vaker
voor in de omliggende regio’s dan in Amsterdam. In de rest van NoordHolland vertoont 1 op de 4 jongeren hyperactief gedrag (1, 2, 3, 4, 5).

Meer informatie over de variabelen kunt u vinden in hoofdstuk 11 u
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5.2		 Vriendschappen
Hebben jongeren genoeg vrienden/vriendinnen? Een ruime meerderheid
van de jongeren (87%) vindt van wel. Jongens zijn vaker tevreden over het
aantal vriendschappen dat zij hebben dan meisjes. Tevredenheid over het
aantal vriendschappen verschilt naar etniciteit: Marokkanen zijn het vaakst
tevreden, Antillianen/Arubanen en jongeren van ‘overig niet-westerse’
komaf het minst vaak. Verder hebben jongeren die bij beide ouders wonen
vaker genoeg vrienden/vriendinnen dan leeftijdgenoten met een andere
gezinssituatie (tabel 4) u.
Net als in Amsterdam, vindt het merendeel van de jongeren uit de regio
Amstelland (89%) dat zij genoeg vrienden/vriendinnen heeft (1).
5.3		 Mishandeling
Geestelijke mishandeling
Van de jongeren geeft 4% aan dat zij weleens geestelijk wordt mishandeld (vaak getreiterd, gekleineerd of uitgescholden). Ongeveer 11% zegt
dat ‘dit nu niet meer gebeurt, maar vroeger wel’. In totaal is 15% van de
jongeren dus ooit geestelijk mishandeld. Geestelijke mishandeling (nu en
in het verleden) komt vaker voor bij meisjes dan bij jongens. Ook is er een
verband met etniciteit: leerlingen met de Nederlandse, ‘overig niet-westerse’ of ‘overig westerse’ achtergrond zijn het vaakst slachtoffer van geestelijke mishandeling, Marokkaanse leerlingen het minst vaak. Jeugd die niet
bij beide ouders woont wordt vaker geestelijk mishandeld dan jeugd die
wel bij beide ouders woont. Havo/vwo-leerlingen zijn vaker slachtoffer van
geestelijke mishandeling dan leerlingen van het vmbo (tabel 4) u.

het vaakst lichamelijk mishandeld (nu en in het verleden). Marokkaanse
leerlingen zijn het minst vaak slachtoffer van lichamelijke mishandeling.
Jongeren die niet bij beide ouders wonen worden vaker lichamelijk
mishandeld dan jongeren die wel bij beide ouders wonen. Verder worden
ook vmbo-leerlingen vaker lichamelijk mishandeld dan leerlingen van het
havo/vwo. Lichamelijke mishandeling komt het vaakst voor in stadsdeel
Zuidoost (tabel 4 u/tabel 4.1) u.
Geestelijke mishandeling komt in Amsterdam minder voor dan in andere
regio’s: 18% van de jongeren in Gooi & Vechtstreek en 19% van de
jongeren in Amstelland en Zaanstreek-Waterland is wel eens geestelijk
mishandeld. Lichamelijke mishandeling komt nagenoeg evenveel voor
in Amsterdam als in de omliggende regio’s Gooi & Vechtstreek (5%),
Amstelland (6%) en Zaanstreek-Waterland (6%) (1, 2, 5).

Daderschap
Van de geestelijk mishandelde jongeren wordt 88% door andere
jongeren mishandeld, 7% door volwassenen en 5% door zowel
jongeren als volwassenen.
Van de lichamelijk mishandelde jongeren wordt 67% door andere
jongeren mishandeld, 28% door volwassenen en 5% door zowel
jongeren als volwassenen.

Lichamelijke mishandeling
Ongeveer 2% van de jongeren geeft aan dat zij weleens lichamelijk
wordt mishandeld (weleens geschopt, geslagen of vastgebonden).
Van alle jongeren zegt 3% dat ‘dit nu niet meer gebeurt, maar vroeger
wel’. In totaal is 5% van de jongeren dus ooit lichamelijk mishandeld.
In vergelijking met andere etnische groepen worden jongeren met een
‘overig niet- westerse’, Surinaamse of Antilliaans/Arubaanse afkomst

Meer informatie over de variabelen kunt u vinden in hoofdstuk 11 u
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5.4		 Ongewenste seksuele ervaring
Bijna 4% van de 2de klassers geeft aan wel eens een seksuele ervaring
te hebben gehad zonder dat ze dat zelf wilden. Jongeren die niet bij
beide ouders wonen geven 2 keer zo vaak aan een seksuele ervaring
tegen hun zin te hebben gehad dan jongeren die wel bij beide ouders
wonen. We zien verschillen tussen de opleidingsniveaus: jongeren van
het vmbo-b,k,g hebben het vaakst ervaring met seksuele handelingen
tegen hun zin (tabel 4) u.

5.5		 Zelfdoding
Ruim 1 op de 6 jongeren in de leeftijd van 13-14 jaar (18%) denkt wel
eens aan zelfdoding en bijna 3% heeft daadwerkelijk een zelfmoord
poging ondernomen. Risicogroepen zijn: meisjes, Antillianen/Arubanen,
jongeren die niet bij beide ouders wonen, leerlingen van het vmbo-b,k,g
en jongeren die in Zuidoost wonen. Deze jongeren worstelen vaker met
gedachtes aan zelfdoding en ondernemen vaker een poging tot zelfdoding
(tabel 4 u/tabel 4.1) u.

In de regio’s Gooi & Vechtstreek (5%), Hollands Noorden (6%) en
Zaanstreek-Waterland (6%) is het percentage jongeren dat een ongewenste
seksuele ervaring heeft gehad hoger dan in Amsterdam. Meisjes en vmboleerlingen in deze regio’s zeggen vaker dat zij wel eens een seksuele
ervaring tegen hun zin hebben gehad (2, 3, 5).

Gedachtes aan zelfdoding komen in de regio’s Gooi & Vechtstreek
(18%), Amstelland, Hollands Noorden en Zaanstreek-Waterland (allen
19%) ongeveer even vaak voor als in Amsterdam. Ook in de omliggende
regio’s zijn meisjes en vmbo-leerlingen risicogroepen voor gedachtes aan
zelfdodingen en het ondernemen van een poging tot zelfdoding (1, 2, 3, 4, 5).

Ongewenste seksuele ervaring
Jongeren hebben vaker (86%) een ongewenste seksuele ervaring
met een andere jongeren dan met een volwassene (14%).
Jongeren hebben deze ongewenste seksuele ervaring met een
andere jongere meestal niet op een vertrouwde plek. Ongewenste
seksuele handelingen met een volwassene gebeuren vooral in de
eigen buurt.

Loverboys
Ruim 90% van de jongens en meisjes heeft wel eens gehoord van
loverboys. In totaal zeggen 18 meisjes (0.7%) slachtoffer te zijn
geweest van een loverboy.

Meer informatie over de variabelen kunt u vinden in hoofdstuk 11 u
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Tabel 4 Zo lekker zitten Amsterdamse jongeren in hun vel! naar achtergrondvariabelen (%)
Onderwerp

Totaal

Geslacht

Etniciteit

Gezinssituatie

Opleidingsniveau

Jongen

Meisje

Nederlands

Surinaams

Antilliaans/
Arubaans

Turks

Marokkaans

Overig
westers

Overig nietwesters

Bij beide
ouders

Niet bij
beide ouders

Vmbob,k,g

Vmbo-t

Havo/
vwo

Sociaal-emotionele gezondheid
Sociaal-emotionele
problemen

11.2

9.0

13.2

11.1

11.5

16.4

11.7

10.9

12.2

9.1

9.7

15.2

14.9

12.9

9.1

Emotionele problemen

7.5

2.9

11.7

9.1

7.4

8.6

7.9

4.7

8.9

4.9

6.8

9.2

6.9

7.0

7.9

Gedragsproblemen

13.3

15.8

11.0

9.5

16.6

23.3

13.5

17.8

12.7

12.6

11.9

17.2

19.3

16.1

10.0

Hyperactiviteit

18.9

18.4

19.4

24.5

17.9

27.6

13.7

12.5

19.7

14.8

17.7

22.2

18.7

17.9

19.3

Problemen met
leeftijdsgenoten

13.9

14.8

13.1

10.1

14.1

19.8

20.7

18.4

9.3

15.1

12.7

17.4

24.1

18.2

8.4

Prosociaal gedrag*

85.2

78.8

91.3

87.3

83.5

78.4

82.9

85.3

86.3

83.1

86.1

83.0

79.4

84.1

88.0

87.2

88.3

86.2

86.6

87.5

81.6

87.2

91.6

88.5

82.3

87.9

85.4

87.7

85.2

87.7

Geestelijk mishandeld**

15.1

12.5

17.5

18.1

14.6

16.5

10.7

8.7

17.2

17.8

13.6

19.3

13.2

14.1

16.2

Lichamelijk mishandeld***

5.2

5.4

5.0

4.8

7.6

7.0

4.1

2.2

5.6

8.0

4.0

8.5

7.1

5.3

4.3

3.7

3.6

3.8

4.0

4.5

5.2

3.6

2.3

4.4

2.8

2.9

5.8

5.1

3.7

3.1

Gedachtes aan zelfdoding

17.8

11.5

23.8

17.7

24.6

27.8

16.9

11.8

17.4

18.8

15.2

24.9

23.5

18.0

15.5

Poging tot zelfdoding

2.8

1.2

4.3

1.8

4.0

5.3

3.9

2.4

2.3

3.8

2.1

4.8

5.6

2.6

1.8

Vriendschappen
Genoeg vriend(inn)en
Mishandeling (ooit)

Ongewenste seksuele ervaring
Ongewenste seksuele
ervaring
Zelfdoding

Bij dikgedrukte percentages in blauw verschillen de groepen significant van elkaar
* Prosociaal gedrag: hulp bieden, vriendelijk zijn, delen en dergelijke
** Geestelijke mishandeling (ooit): vaak getreiterd, gekleineerd of uitgescholden
*** Lichamelijke mishandeling (ooit): weleens geschopt, geslagen of vastgebonden
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6
Zo gezond eten en bewegen Amsterdamse jongeren!
Gezonde voeding, voldoende bewegen en een gezond
gewicht zijn van groot belang voor een goede gezondheid.
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De belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van overgewicht
is een verkeerde balans tussen voedselinname en beweging.
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Driekwart van de jongeren van 13-14 jaar ontbijt regelmatig en 70%
van de jongeren eten vrijwel dagelijks groente. Verder eet 62%
minstens 5 dagen in de week fruit en slechts 1 op de 6 jongeren in
de 2de klas haalt de fruitnorm. Een krappe meerderheid beweegt
gemiddeld 1 uur per dag en slechts 1 op de 6 voldoet aan de
Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Bijna tweederde van de 2de
klassers gebruikt hun TV of computer minstens 2 uur per dag.
6.1		 Voeding
Ontbijten
Hoeveel 2de klassers ontbijten regelmatig (5 keer per week of vaker)? Bijna
driekwart (73%). Jongens ontbijten vaker dan meisjes. Van alle etnische
groepen ontbijten Nederlandse jongeren het vaakst en Antilliaanse/
Arubaanse jongeren het minst vaak. Jongeren die bij beide ouders wonen
ontbijten vaker dan jongeren met een andere gezinssituatie. Er wordt
vaker ontbeten naarmate het opleidingsniveau stijgt. Tot slot vinden we
verschillen tussen stadsdelen, waarbij in Diemen, Centrum en Zuid het
vaakst wordt ontbeten en in Zuidoost het minst vaak (tabel 5 u/tabel 5.1) u.
In de regio’s Zaanstreek-Waterland (85%), Kennemerland (87%), Hollands
Noorden (88%), Amstelland (89%) en Gooi & Vechtstreek (89%) is het
percentage jongeren dat minimaal 5 keer per week ontbijt hoger dan in
Amsterdam. Ook in deze regio’s slaan meisjes en vmbo-leerlingen vaker
het ontbijt over (1, 2, 3, 4, 5).
Groente- en fruitconsumptie
Bijna 70% van de 13-14 jarigen eet minstens 5 keer per week groente.
Van de jongeren eet 62% minstens 5 dagen per week fruit. De fruitnorm
is elke dag 2 stuks fruit: hieraan voldoet slechts 16% van de jongeren.
Meisjes eten vaker vrijwel dagelijks groente dan jongens. Het eten van
groente en fruit verschilt tussen etnische groepen: Nederlandse en ‘overig
westerse’ jongeren eten het vaakst groente en fruit. Wat verder opvalt is
dat Surinamers wel regelmatig groente eten, maar weinig fruit eten. Voor

Marokkanen geldt het omgekeerde: zij eten veel fruit, maar scoren slecht
op het eten van groente. Jongeren die bij beide ouders wonen eten vaker
groente en fruit dan jongeren met een andere gezinssituatie. Hoe hoger
het opleidingsniveau, hoe meer groente en fruit wordt gegeten. Verder
krijgen jongeren die in Zuid of in Centrum wonen het vaakst hun dagelijkse
portie groente en fruit binnen in vergelijking met andere stadsdelen.
Leerlingen in Zuid halen tevens het vaakst de fruitnorm. In Zuidoost wordt
het minste fruit gegeten en in Nieuw-West de minste groente (tabel 5 u/
tabel 5.1) u.
Het percentage jongeren in de regio Amstelland dat minimaal 5 keer
per week groente eet (80%) is hoger dan in Amsterdam. Het percentage
jongeren in Amstelland dat minstens 5 keer in de week fruit eet (59%)
is vergelijkbaar met Amsterdam. In de regio’s Hollands Noorden (16%),
Amstelland (17%) en Gooi & Vechtstreek (18%) is het percentage jongeren
dat voldoet aan de fruitnorm ongeveer hetzelfde als in Amsterdam (1, 2,
3). Hoewel de fruitconsumptie bij jongens en meisjes in Amsterdam gelijk
is, vinden meerdere onderzoeken dat meisjes vaker groente en fruit eten
dan jongens (2, 3, 6). Wel sluiten de Amsterdamse cijfers aan bij onderzoeken uit de regio’s Gooi & Vechtstreek, Zaanstreek-Waterland, Hollands
Noorden en op landelijk niveau dat het percentage havo/vwo-leerlingen
dat dagelijks groente en fruit eet hoger is dan onder leerlingen van lagere
onderwijsniveaus (2, 3, 5, 6).
6.2		 Bewegen
Slechts 16% van de 2de klassers beweegt elke dag minstens 1 uur en
voldoet hiermee aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Bijna 60%
beweegt dagelijks gemiddeld minstens 1 uur. Risicogroepen voor weinig
lichaamsbeweging zijn: meisjes, Turken, vmbo-b,k,g leerlingen en de jeugd
uit Zuidoost (tabel 5 u/tabel 5.1) u.
Net als in Amsterdam beweegt slechts 16% tot 18% van de jongeren in
de regio’s Amstelland, Zaanstreek-Waterland en Gooi & Vechtstreek elke

Meer informatie over de variabelen kunt u vinden in hoofdstuk 11 u
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dag minstens een uur (1, 2, 5). Het percentage jongeren dat gemiddeld op
weekbasis 1 uur per dag beweegt ligt in de regio’s Zaanstreek-Waterland
(67%), Amstelland (71%), Gooi & Vechtstreek en Hollands Noorden (beide
73%) hoger dan in Amsterdam (1, 2, 3, 5). Ook in andere delen van NoordHolland is het percentage jongens en leerlingen van het havo/vwo dat
voldoende beweegt hoger dan bij meisjes en jongeren van lagere onderwijsniveaus (1, 2, 3, 5).

Ongezond eet- én beweeggedrag
2de klassers die veel bewegen eten ook vaker groente en fruit
en gebruiken hun TV/computer minder vaak dan jongeren die
weinig lichaamsbeweging krijgen.

Sporten bij een vereniging
Iets meer dan de helft (55%) van de jongeren is lid van een
sportvereniging. Ongeveer 15% van deze jongeren sport maximaal
1.5 uur per week bij een sportvereniging. Een vijfde (20%) sport 1.5
tot 3 uur bij een vereniging en 65% minimaal 3 uur.

6.3		 TV kijken en computeren
Buiten school en huiswerk om brengt 62% van de jongeren in de 2de klas
gemiddeld 2 uur of meer per dag voor de TV of achter de computer door.
Antilliaanse/Arubaanse jongeren doen dit het vaakst en Nederlandse
jongeren het minst vaak vergeleken met andere etniciteiten. Leerlingen
die niet bij beide ouders wonen zitten vaker gemiddeld meer dan 2 uur
achter een beeldscherm dan leeftijdgenoten die bij beide ouders wonen.
Meer dan 2 uur beeldschermtijd op een gemiddelde dag neemt af met
het stijgen van het opleidingsniveau. Tot slot zijn er verschillen tussen de
stadsdelen. In Zuidoost wordt het vaakst gemiddeld meer dan 2 uur per
dag tv gekeken/gecomputerd (tabel 5 u/tabel 5.1) u.
Net als in Amsterdam brengt meer dan de helft van de jongeren in de
omliggende regio’s gemiddeld 2 uur of meer per dag voor een beeldscherm door. In de regio’s Gooi & Vechtstreek, Hollands Noorden,
Amstelland en Zaanstreek-Waterland gaat het om 56% tot 63% van de
jongeren (1, 2, 3, 5).

Meer informatie over de variabelen kunt u vinden in hoofdstuk 11 u

3

ga naar inhoudsopgave

28
Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011

3

ga naar vorige weergave

Tabel 5 Zo gezond eten en bewegen Amsterdamse jongeren! naar achtergrondvariabelen (%)
Onderwerp

Totaal

Geslacht

Etniciteit

Gezinssituatie

Opleidingsniveau

Jongen

Meisje

Nederlands

Surinaams

Antilliaans/
Arubaans

Turks

Marokkaans

Overig
westers

Overig nietwesters

Bij beide
ouders

Niet bij
beide ouders

Vmbob,k,g

Vmbo-t

Havo/
vwo

Voeding
Ontbijten- 5 keer
per week of vaker

73.5

80.0

67.3

86.8

62.0

49.6

67.9

65.6

75.6

65.4

76.9

63.9

59.1

67.3

81.4

Groente- 5 keer per
week of vaker

69.8

66.9

72.6

86.9

78.7

66.1

38.8

50.3

75.6

60.6

69.5

70.8

53.4

59.4

80.1

Fruit- 5 keer per
week of vaker

62.4

61.8

62.9

69.6

49.6

54.7

59.9

61.6

66.7

55.2

64.8

55.3

51.3

59.1

67.7

Fruit- Minstens 2
stuks elke dag*

16.4

16.4

16.4

17.4

10.9

14.8

14.8

20.0

17.9

14.9

17.4

13.7

12.9

15.1

18.3

NNGB- elke dag
minstens 1 uur
bewegen**

16.4

20.1

13.0

20.3

12.3

14.8

10.9

17.4

14.6

14.2

16.7

15.6

13.3

15.5

18.0

Gemiddeld elke
dag minstens 1 uur
bewegen***

59.9

73.4

47.4

72.7

51.9

53.9

43.9

54.7

63.2

50.5

61.9

54.4

49.7

56.8

65.1

62.3

62.9

61.8

50.2

72.0

80.0

70.7

66.8

59.5

72.7

59.4

70.4

74.8

69.4

54.8

Bewegen

TV kijken/ Computeren
Gemiddeld elke dag
minstens 2 uur tv/
computer****

Bij dikgedrukte percentages in blauw verschillen de groepen significant van elkaar
* Fruitnorm: elke dag 2 stuks fruit
** NNGB: elke dag minstens 1 uur matig- intensief bewegen
*** Gemiddeld minstens 1 uur per dag matig- intensief bewegen (per week in totaal 420 minuten)
**** Gemiddeld minstens 2 uur per dag gebruik van tv/computer, niet voor school en huiswerk (minstens 840 minuten per week)
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7
Zo vaak gebruiken Amsterdamse jongeren genotmiddelen!
Scholieren zitten in een levensfase waarin ze genotmiddelen
als tabak, alcohol en drugs uitproberen. Dit hoort bij de
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leef
t
ijd, maar aan het gebruik van genotmiddelen zitten
gezondheidsrisico’s.
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Een vijfde van de 2de klassers heeft weleens gerookt en momenteel
rookt 6% van de jongeren. Bijna een kwart van de leerlingen in de
2de klas heeft al een keer alcohol gedronken. Ongeveer 1 op de 25
jongeren heeft weleens drugs gebruikt.
7.1		 Roken
Ruim een vijfde (21%) van de 2de klassers heeft weleens gerookt. In totaal
zegt 6% van de leerlingen ten tijde van de afname van de vragenlijst te
roken: 2% rookt minder dan 1x per week, 2% rookt wekelijks en 1% rookt
iedere dag. We bespreken nu de gevonden verschillen voor het dagelijks
roken. Meisjes roken vaker dan jongens. Vergeleken met andere etniciteiten roken jongeren met een ‘overig westerse’ etniciteit het vaakst en
jongeren met een Marokkaanse achtergrond het minst vaak. Jeugd die
niet bij beide ouders woont rookt vaker dan jeugd die wel bij beide ouders
woont. Dezelfde verschillen vinden we voor het wekelijks roken (tabel 6) u.
Het percentage jongeren dat weleens heeft gerookt ligt in de regio’s
Amstelland (25%), Zaanstreek-Waterland (28%) en Gooi & Vechtstreek
(31%) hoger dan in Amsterdam (1, 2, 5). Ook dagelijks roken komt buiten
Amsterdam meer voor: 4% van de jongeren uit de regio’s ZaanstreekWaterland en Gooi & Vechtstreek rookt dagelijks (2, 5).

Rookgedrag
De helft (54%) van de rokende jongeren rookt 1 tot 5 sigaretten per
week. Van de overige rokende jongeren rookt de helft (23%) meer dan
5 sigaretten, maar minder dan een pakje en de helft (23%) meer dan
een pakje sigaretten per week.

7.2		 Alcohol
Bijna een kwart (23%) van de jongeren van 13-14 jaar heeft weleens alcohol
gedronken. Ongeveer de helft van deze jongeren dronk ook recentelijk (12% dronk in de afgelopen 4 weken). Van alle deelnemers dronk 6%
recentelijk minstens 5 drankjes op 1 gelegenheid (binge drinking). Meisjes
hebben vaker weleens alcohol gedronken dan jongens. Ook dronken zij
vaker recent en meer dan 5 drankjes op 1 gelegenheid dan jongens. Voor
etniciteit zien we dat Marokkaanse en Turkse leerlingen het minst vaak
alcohol drinken. Vooral Antilliaanse/Arubaanse en Surinaamse jongeren
zijn een risicogroep voor alcoholgebruik en binge drinken. Dit geldt ook
voor jongeren die niet bij beide ouders wonen. Zij hebben in de afgelopen
maand 2 keer zo vaak aan binge drinking gedaan als jongeren die wel bij
beide ouders wonen. Alcoholgebruik is ook gerelateerd aan opleidingsniveau: havo/vwo leerlingen proberen vaker weleens alcohol uit en dronken
vaker recentelijk. Binge drinking komt juist vaker voor bij de lagere opleidingniveaus. Jeugd in Centrum, Zuidoost en Zuid zijn een risicogroep voor
alcoholgebruik, waarvan jeugd uit Zuidoost ook het vaakst minstens 5
glazen op 1 gelegenheid dronk (tabel 6 u/tabel 6.1) u.
In de omliggende regio’s is het percentage jongeren dat weleens alcohol
heeft gedronken hoger dan onder Amsterdamse jongeren: in de regio’s
Amstelland, Gooi & Vechtstreek, Hollands Noorden en ZaanstreekWaterland gaat het om 33% tot 40% van de jongeren (1, 2, 3, 5).
Vergeleken met Amsterdam komt ook het recent drinken meer voor in de
regio’s Gooi & Vechtstreek (19%), Amstelland (20%), Kennemerland (23%),
Hollands Noorden (25%) en Zaanstreek-Waterland (28%) (1, 2, 3, 4, 5). In
Gooi & Vechtstreek (11%), Amstelland (13%), Kennemerland (14%), Hollands
Noorden (16%) en Zaanstreek-Waterland (18%) ligt het percentage recent
binge drinking hoger dan in Amsterdam (1, 2, 3, 4, 5).

Meeroken
Bij 24% van de jongeren is in de afgelopen 7 dagen in hun bijzijn
gerookt.

Meer informatie over de variabelen kunt u vinden in hoofdstuk 11 u
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Drinkgedrag
(ze mochten 3 antwoorden geven)
Alcohol wordt vaak gezamenlijk thuis (38%), of bij iemand anders
thuis (33%) gedronken. Andere plekken om te drinken zijn de
discotheek (19%) en op straat (18%).

•

•
•
Wat vinden je ouders ervan dat je alcohol drinkt?
(ze mochten meerdere antwoorden geven)
• Ze verbieden het/raden het af/vinden dat ik
minder moet drinken (43%).
• Ze weten het niet (30%).
• Ze vinden het goed/zeggen er niks van (27%).

7.3		 Drugs
In totaal geeft 4% van de 2de klassers aan weleens drugs te hebben
gebruikt (zoals hasj, wiet, cocaïne, XTC, GHB, speed, paddo’s). In bijna alle
gevallen van drugsgebruik (95%) gaat het om cannabis. In totaal heeft 4%
van alle deelnemers cannabis gebruikt. De helft van deze jongeren (2%)
gebruikte deze drug in de laatste 4 weken. Risicogroepen voor het gebruik
van cannabis zijn: jongens, Antillianen/Arubanen, Nederlanders, jeugd van
‘overig westerse’ komaf, jongeren die niet bij beide ouders wonen, havo/
vwo leerlingen en jeugd uit Centrum en Zuid (tabel 6 u/tabel 6.1) u.

•

•

Cannabis
(ze mochten meerdere antwoorden geven)
Van de jongeren heeft 13% weleens cannabis aangeboden
gekregen. De meeste jongeren krijgen cannabis aangeboden op
straat (55%), op school (23%), thuis of bij vrienden thuis (12%).
Cannabisgebruikers komen meestal aan hasj of wiet via vrienden
(71%), de coffeeshop (23%) of via schoolgenoten (12%).
De jongeren die cannabis gebruiken doen dit meestal op straat
(70%), bij vrienden thuis (37%) of op school (21%).
Ruim twee derde (69%) van de cannabisgebruikers rookt minder
dan 1 joint per keer (meeroken met anderen). Ongeveer 12%
rookt 1 joint, 14% rookt 2 joints en 5% rookt meer dan 2 joints per
keer.
De meeste jongeren die cannabis hebben gebruikt, hebben dit
1-3 keer gedaan (55%). Ongeveer 1 op de 5 cannabisgebruikers
heeft 4-10 keer gebruikt en ruim een kwart (25%) heeft minstens
11 keer cannabis gebruikt.

In vergelijking met Amsterdam hebben meer jongeren uit de omliggende regio’s wel eens cannabis gebruikt: 7% van de jongeren in de
regio’s Amstelland, Gooi & Vechtstreek, Hollands Noorden en ZaanstreekWaterland heeft weleens cannabis gebruikt. Rond de 3% van de jongeren
in deze regio’s gebruikte de afgelopen vier weken cannabis (1, 2, 3, 5).

Meer informatie over de variabelen kunt u vinden in hoofdstuk 11 u
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Tabel 6 Zo vaak gebruiken Amsterdamse jongeren genotmiddelen! naar achtergrondvariabelen (%)
Onderwerp

Totaal

Geslacht

Etniciteit

Gezinssituatie

Opleidingsniveau

Jongen

Meisje

Nederlands

Surinaams

Antilliaans/
Arubaans

Turks

Marokkaans

Overig
westers

Overig niet
westers

Bij beide
ouders

Niet bij
beide ouders

Vmbob,k,g

Vmbo-t

Havo/
Vwo

Roken
Weleens gerookt

21.3

20.9

21.6

24.3

24.1

28.1

25.3

7.3

26.5

21.3

18.2

29.4

22.7

22.0

20.4

Rookt wel, maar
minder dan 1 keer
per week

1.9

1.5

2.2

2.4

2.1

0.9

1.7

0.6

2.1

2.0

1.7

2.3

1.6

1.8

2.0

Rookt minstens 1x
per week

2.4

1.8

3.0

3.1

2.9

3.5

2.1

0.3

4.4

1.7

1.6

4.7

3.0

2.6

2.2

Rookt dagelijks

1.4

1.1

1.7

1.7

1.7

1.8

1.7

0.2

2.7

0.9

0.8

3.1

2.1

1.4

1.2

Alcohol weleens

23.1

21.5

24.7

30.8

35.6

39.1

7.7

2.3

29.6

21.8

19.4

33.1

22.9

20.0

24.3

Alcohol recent*

12.0

10.1

13.7

16.2

18.9

18.6

2.8

0.5

15.7

12.3

10.0

17.4

10.9

10.1

13.0

Binge drinking**
recent*

5.9

4.8

7.0

7.2

10.7

13.2

2.1

0.3

7.7

5.7

4.6

9.7

7.3

6.5

5.2

Drugs weleens

4.1

4.8

3.5

6.0

3.4

6.1

1.5

1.0

7.1

3.7

3.3

6.6

2.3

3.2

5.2

Cannabis weleens

4.0

4.6

3.4

5.9

3.3

6.0

1.5

0.8

6.6

3.7

3.1

6.4

2.3

3.0

5.1

Cannabis recent*

1.6

1.7

1.6

2.3

1.4

3.4

0.6

0.3

2.9

1.2

1.3

2.4

1.0

1.5

1.9

Alcohol

Drugs

Bij dikgedrukte percentages in blauw verschillen de groepen significant van elkaar
* Recent: in de afgelopen 4 weken
** Binge drinking: minstens 5 glazen alcohol op 1 gelegenheid
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8
Zo staat het met de seksuele ontwikkeling van de Amsterdamse jongeren!
De puberteit is bij uitstek de leeftijdsfase waarin jongeren
de eerste ervaringen opdoen op liefdesgebied. Een vroege
seksuele activiteit is een risicofactor voor het krijgen van
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seksueel overdraagbare aandoeningen (soa). Hoe is het
gesteld met de seksuele ontwikkeling van de 2de klassers? En
in hoeverre accepteren ze een homoseksuele schoolgenoot?

34
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Ruim 6% van de leerlingen heeft geslachtsgemeenschap gehad. Ruim
een kwart gebruikt niet altijd een condoom. Ruim een vijfde van de
jongeren in de 2de klas heeft een afwijzende houding ten opzichte van
homoseksuele schoolgenoten.
8.1		 Geslachtsgemeenschap
Van alle jongeren in de 2de klas heeft 1 op de 18 (6%) al een keer
geslachtsgemeenschap gehad. Jongens hebben vaker al een keer seks
gehad dan meisjes. Het aantal seksueel actieve leerlingen verschilt per
etniciteit: Antillianen/Arubanen en Surinamers hebben het vaakst weleens
geslachtsgemeenschap gehad, Marokkanen het minst vaak. Jongeren die
niet bij beide ouders wonen zijn ruim 3 keer zo vaak seksueel actief dan
jongeren die wel bij beide ouders wonen. Naarmate het opleidingsniveau
stijgt vinden we een daling in het percentage seksueel actieve jongeren.
Als we de stadsdelen bekijken vinden we dat 13-14 jarigen uit Zuidoost het
vaakst al een keer seks hebben gehad en jongeren uit West het minst vaak
(tabel 7 u/tabel 7.1) u.

Aantal partners
Van de seksueel actieve jongeren heeft 24% met 1 persoon
geslachtsgemeenschap gehad, 48% met 2-4 personen en 28% met
5 personen of meer. In totaal hebben 58 2de klassers met 5 of meer
personen geslachtsgemeenschap gehad.

In de regio’s Gooi & Vechtstreek, Kennemerland , Amstelland , Hollands
Noorden en Zaanstreek-Waterland (7% tot 9%) is het percentage jongeren
dat al een keer geslachtsgemeenschap heeft gehad hoger dan onder
Amsterdamse jongeren. Ook in de rest van de provincie ligt dit percentage
onder vmbo-leerlingen hoger dan onder havo/vwo-leerlingen (1, 2, 3, 4, 5).
Landelijk zien we ook een hoger percentage 2de klassers dat seks heeft
gehad onder vmbo-leerlingen en jongeren die niet bij beide ouders wonen (6).

8.2		 Veilig vrijen
Hoe veilig vrijen 2de klassers? Ongeveer een kwart (27%) gebruikt niet
altijd een condoom. Van deze jongeren deed 47% dit de laatste keer wel.
Een kwart (24%) van de seksueel actieve meisjes is aan de pil. Ten aanzien
van condoomgebruik zijn er geen verschillen naar geslacht, etniciteit,
gezinssituatie, opleidingsniveau of stadsdeel (tabel 7 u/tabel 7.1) u.

Waarom vrijen jongeren zonder condoom?
(ze mochten meerdere antwoorden geven)
• Geen condooms bij ons (23%)
• Vrijen niet lekker met condoom (19%)
• Gebruik een ander voorbehoedsmiddel/We vertrouwen elkaar/We dachten er niet aan (allen 16%)

Seksueel actieve jongeren uit de omliggende regio’s gebruiken minder
consequent een condoom dan jongeren in Amsterdam. In de regio’s Gooi
& Vechtstreek, Zaanstreek-Waterland, Amstelland en Hollands Noorden
gebruikt tussen de 33% en 39% van de seksueel actieve jongeren niet altijd
een condoom (1, 2, 3, 5).
8.3		 Homoseksualiteit
Ruim een vijfde (21%) van de 13-14 jarigen heeft een negatieve houding
ten aanzien van homo’s/lesbiennes op hun school. Jongens hebben vaker
een negatieve houding dan meisjes. We zien verschillen naar etnische
afkomst, waarbij Turkse en Marokkaanse jeugd het vaakst een negatieve
houding ten opzichte van homoseksualiteit heeft. Er zijn ruim 4-5 keer
zoveel Turkse en Marokkaanse als Nederlandse leerlingen met een
afwijzende houding. Jongeren die bij beide ouders wonen hebben ook
vaker een afwijzende houding dan jongeren die niet bij beide ouders
wonen. Verder staan leerlingen van het vmbo beduidend vaker afwijzend
tegenover homoseksuele schoolgenoten dan leerlingen van het havo/vwo.

Meer informatie over de variabelen kunt u vinden in hoofdstuk 11 u
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We zien dit beeld terug in de stadsdelen: leerlingen uit Nieuw-West staan
het vaakst afwijzend tegenover homoseksualiteit en leerlingen uit Centrum
het minst vaak (tabel 7 u/tabel 7.1) u.
Er zijn geen vergelijkende cijfers uit andere regio’s bekend over de
houding van jongeren ten aanzien van homoseksualiteit.

Meer informatie over de variabelen kunt u vinden in hoofdstuk 11 u
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Tabel 7 Zo staat het met de seksuele ontwikkeling van de Amsterdamse jongeren! naar achtergrondvariabelen (%)
Onderwerp

Totaal

Geslacht

Etniciteit

Gezinssituatie

Opleidingsniveau

Jongen

Meisje

Nederlands

Surinaams

Antilliaans/
Arubaans

Turks

Marokkaans

Overig
westers

Overig niet
westers

Bij beide
ouders

Niet bij
beide ouders

Vmbob,k,g

Vmbo-t

Havo/
Vwo

Seksuele ervaring
Weleens geslachtsgemeenschap gehad

6.2

8.0

4.5

5.1

12.6

15.8

4.1

2.8

6.9

6.5

4.0

12.2

11.4

7.5

3.6

Condoomgebruik
niet altijd

27.4

26.1

29.5

24.0

30.7

38.9

22.7

30.8

12.5

35.7

28.9

26.0

30.2

28.6

22.9

20.8

30.2

12.0

8.6

19.3

17.5

45.9

34.5

13.0

23.8

21.3

19.1

29.4

29.6

14.3

Homoseksualiteit
Negatieve houding
t.o.v. homo’s/
lesbiennes

Bij dikgedrukte percentages in blauw verschillen de groepen significant van elkaar
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9
Zo denken Amsterdamse jongeren over hun eigen buurt!
Het leven van pubers speelt zich steeds meer buitenshuis af.
Jongeren ontmoeten elkaar op school, maar er is ook een
sterke behoefte elkaar in de vrije tijd elders te ontmoeten.
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Zijn er in Amsterdam voldoende jongerenvoorzieningen om
elkaar in de buurt te treffen?

38
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Zijn Amsterdamse jongeren in de 2de klas tevreden over het aanbod
van buurtplekken of activiteiten in hun buurt? Slechts de helft zegt
van wel.
9.1		 Activiteiten voor jongeren in de buurt
In totaal is 56% van de 2de klassers tevreden over het aantal activiteiten
dat in de buurt wordt georganiseerd. We vinden een verband met etniciteit: Marokkanen zijn het vaakst tevreden en Antillianen/Arubanen het
minst vaak. Jongeren die bij beide ouders wonen zijn vaker tevreden over
activiteiten in hun buurt dan leeftijdgenoten die niet bij beide ouders
wonen. Als we naar het opleidingsniveau van de jongeren kijken zien we
dat havo/vwo leerlingen het vaakst tevreden zijn over het aanbod van
buurtactiviteiten. Tussen de stadsdelen vinden we ook verschillen: jeugd
uit Centrum, West en Zuid is het vaakst tevreden over het buurtaanbod en
jeugd uit Diemen het minst vaak (tabel 8 u/tabel 8.1) u.

Wat mis je in de buurt?
(ze mochten meerdere antwoorden geven)
Van de jongeren die een plek in de buurt missen geeft ruim een
derde aan een hangplek te willen (35%). Ook een voetbalveld (32%),
een pleintje of grasveld (beide 30%) en een skatebaan (25%) worden
vaak genoemd.

In de regio’s Zaanstreek-Waterland, Amstelland, Hollands Noorden en Gooi
& Vechtstreek is 38% tot 43% van de jongeren tevreden over het aanbod
aan jongerenplekken in hun buurt (1,2,3,5). Waar Amsterdamse jongeren
vooral een voetbalveld/grasveld missen, is in Amstelland de behoefte aan
een hangplek het grootst (1).

Jongeren in de regio Amstelland zijn minder vaak tevreden (41%) over het
aanbod aan buurtactiviteiten dan jongeren in Amsterdam. In tegenstelling
tot Amsterdam, speelt opleidingsniveau in Amstelland hierbij geen rol (1).
9.2		 Plekken voor jongeren in de buurt
Bijna de helft (45%) van de jongeren van 13-14 jaar is tevreden over de
jongerenplekken in hun buurt. Meisjes zijn vaker tevreden over de plekken
voor jongeren in hun buurt dan jongens. Als we de etniciteit van de
jongeren bekijken zien we dat ‘Overig westerse’ en Nederlandse jeugd het
vaakst tevreden is. Turkse en Antilliaanse/Arubaanse jongeren missen het
vaakst plekken voor jongeren in de buurt. Het aantal tevreden leerlingen
neemt toe naarmate het opleidingsniveau stijgt. Tot slot zien we dat jeugd
in Zuid het vaakst vindt dat er genoeg jongerenplekken in de buurt zijn
(tabel 8 u/tabel 8.1) u.

Meer informatie over de variabelen kunt u vinden in hoofdstuk 11 u
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Tabel 8 Zo denken jongeren over hun eigen buurt! naar achtergrondvariabelen (%)
Onderwerp

Totaal

Geslacht

Etniciteit

Gezinssituatie

Opleidingsniveau

Jongen

Meisje

Nederlands

Surinaams

Antilliaans/
Arubaans

Turks

Marokkaans

Overig
westers

Overig niet
westers

Bij beide
ouders

Niet bij
beide ouders

Vmbob,k,g

Vmbo-t

Havo/
Vwo

Voldoende
buurtactiviteiten

56.3

56.3

56.4

57.0

52.7

42.9

54.6

61.1

57.8

54.3

57.6

52.7

53.9

53.8

58.2

Voldoende
buurtplekken*

44.8

40.0

49.3

47.0

45.1

40.4

38.3

44.4

46.8

43.5

45.5

42.9

39.1

42.1

48.0

Bij dikgedrukte percentages in blauw verschillen de groepen significant van elkaar
* Buurtplekken: pleintjes, grasveld, skatebaan, voetbalveld, jeugdhonk, hangplekken, buurthuis
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Zo veilig voelen Amsterdamse jongeren zich!
Hoe vaak komen jongeren in aanraking met fysiek geweld,
diefstal, vandalisme en bedreiging? En waar gebeurt dit

3

ga naar inhoudsopgave

meestal? Voelen jongeren zich wel veilig? In dit hoofdstuk
krijgt u informatie over aspecten van criminaliteit.
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Diefstal of vernieling, bedreiging, chantage of lichamelijk geweld: 4 op
de 10 2de klas leerlingen is het afgelopen jaar slachtoffer geweest van
criminaliteit. Van alle jongeren voelt 40% zich weleens onveilig.
10.1 Slachtoffer van criminaliteit
Van de jongeren is 39% het afgelopen jaar slachtoffer geweest van criminaliteit. Onder criminaliteit verstaan we diefstal of vernieling, bedreiging,
chantage en lichamelijk geweld. Jongens zijn vaker slachtoffer van criminaliteit dan meisjes. Het percentage slachtoffers verschilt naar etnische
achtergrond: Antilliaanse/Arubaanse jongeren zijn het vaakst slachtoffer
van crimineel gedrag. Ook jeugd die niet bij beide ouders woont is een
risicogroep voor het meemaken van criminaliteit. Vergeleken met andere
opleidingsniveaus zijn vmbo-t leerlingen het vaakst slachtoffer van criminaliteit. Ook woonplek speelt een rol: in Centrum zijn jongeren het vaakst
slachtoffer van criminele activiteiten en in Nieuw-West het minst vaak
(tabel 9 u/tabel 9.1) u.
Diefstal en vernieling
Van 37% van de 2de klas leerlingen is in het afgelopen jaar minstens 1 keer
iets gestolen of vernield: van jongens vaker dan van meisjes. Ook jeugd
die niet bij beide ouders woont heeft meer kans op gestolen/vernielde
spullen dan jeugd die bij beide ouders woont. We vinden een verband met
het opleidingsniveau van de jongeren: leerlingen op het vmbo-t worden
het vaakst bestolen of komen het vaakst in aanraking met vernieling. Tot
slot worden op stadsdeelniveau spullen van jongeren uit Centrum het
vaakst gestolen of vernield (tabel 9 u/tabel 9.1) u.
Bedreiging
Ongeveer 5% van de jongeren van 13-14 jaar is het afgelopen jaar
bedreigd. Jongens worden vaker bedreigd dan meisjes. Ook etniciteit
speelt een rol: Antillianen/Arubanen worden het vaakst bedreigd en Turken
het minst vaak. Jongeren die niet bij beide ouders wonen worden vaker
bedreigd dan jongeren die bij beide ouders wonen (tabel 9) u.

Chantage
Met chantage heeft 3% van de jongeren te maken gehad. Risicogroepen
wat betreft chantage zijn: Antillianen/Arubanen, jongeren die niet bij beide
ouders wonen, en leerlingen van het vmbo-b,k,g (tabel 9) u.
In elkaar geslagen
Van de jongeren is 2% het afgelopen jaar in elkaar geslagen. Vergeleken
met andere etnische groepen worden Antilliaanse/Arubaanse jongeren
het vaakst in elkaar geslagen. Jongeren die niet bij beide ouders wonen
worden vaker in elkaar geslagen dan jongeren met een andere gezinssituatie. Vergeleken met hun medeleerlingen worden leerlingen van het vmbob,k,g het vaakst in elkaar geslagen. Leerlingen uit Diemen worden het
vaakst in elkaar geslagen en leerlingen uit Zuid het minst vaak
(tabel 9 u/tabel 9.1) u.
Jongeren in de regio’s Zaanstreek-Waterland (27%), Hollands Noorden
(29%), Amstelland (30%) en Gooi & Vechtstreek (32%) zijn minder vaak
slachtoffer van criminaliteit dan jongeren in Amsterdam (1, 2, 3, 5). Net
als in Amsterdam is het percentage jongens dat wel eens slachtoffer is
geweest van criminaliteit in deze regio’s hoger dan onder meisjes. In de
omliggende regio’s is ongeveer 6% van de jongeren weleens bedreigd,
rond de 2% is weleens gechanteerd en rond de 3% is wel eens in elkaar
geslagen (1, 2, 5).
10.2 Onveiligheidgevoelens
Van de jongeren in de 2de klas voelt 40% zich weleens onveilig. Meisjes
voelen zich vaker onveilig dan jongens. Als we de etnische afkomst van
de leerlingen bekijken zien we dat Marokkaanse jeugd zich het minst vaak
onveilig voelt. Nederlandse jeugd voelt zich het vaakst onveilig. Jongeren
die niet bij beide ouders wonen voelen zich vaker onveilig dan jongeren
die bij beide ouders wonen. Leerlingen van het havo/vwo voelen zich
vaker onveilig dan hun leeftijdgenoten van het vmbo. Tot slot variëren de
percentages van onveiligheidsgevoelens iets tussen de stadsdelen: vooral
in Zuidoost en Centrum voelen jongeren zich onveilig (tabel 9 u/tabel 9.1) u.

Meer informatie over de variabelen kunt u vinden in hoofdstuk 11 u
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De onveiligheidsgevoelens zijn in de omliggende regio’s ongeveer gelijk
aan Amsterdam: in de regio’s Zaanstreek-Waterland, Amstelland, Gooi &
Vechtstreek en Hollands Noorden voelt 35% tot 39% van de jongeren zich
wel eens onveilig. Ook daar is het percentage meisjes dat zich wel eens
onveilig voelt hoger dan onder jongens (1, 2, 3, 5).

Waar voel je je onveilig?
(ze mochten meerdere antwoorden geven)
Van de jongeren die zich wel eens onveilig voelen geeft een vijfde
aan dat dit voorkomt op straat buiten de eigen buurt (21%), op het
station (17%), in het ov (13%) en op straat in de eigen buurt (10%).
1 op de 10 jongeren die zich wel eens onveilig voelen ervaart een
onveilig gevoel op school.

Meer informatie over de variabelen kunt u vinden in hoofdstuk 11 u
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Tabel 9 Zo veilig voelen Amsterdamse jongeren zich! naar achtergrondvariabelen (%)
Onderwerp

Totaal

Geslacht

Gezinssituatie

Opleidingsniveau

Jongen

Meisje

Nederlands

Surinaams

Antilliaans/
Arubaans

Turks

Marokkaans

Overig
westers

Overig niet
westers

Bij beide
ouders

Niet bij
beide ouders

Vmbob,k,g

Vmbo-t

Havo/
Vwo

Slachtoffer van criminaliteit
Slachtoffer*

39.0

41.7

36.5

38.7

42.0

45.1

34.3

36.2

40.3

42.3

36.4

45.9

39.1

42.2

37.8

Diefstal en
vernieling

36.9

39.8

34.2

36.3

38.5

39.8

33.5

34.9

38.6

40.7

34.8

42.7

36.4

40.5

35.9

Bedreiging

5.0

5.6

4.4

5.6

5.9

8.0

2.5

3.3

5.6

5.3

4.0

7.5

6.0

5.1

4.5

Chantage

2.9

3.2

2.5

2.7

4.6

8.8

0.8

2.5

4.0

1.9

2.2

4.7

3.9

3.2

2.4

In elkaar geslagen

1.7

1.7

1.6

1.4

2.0

5.3

1.1

1.6

2.7

1.2

1.3

2.6

2.4

2.0

1.2

39.8

29.5

49.5

45.1

42.9

42.1

34.5

26.1

43.9

41.6

38.8

42.5

37.9

36.7

41.6

Onveiligheidsgevoelens
Voelt zich weleens
onveilig

Bij dikgedrukte percentages in blauw verschillen de groepen significant van elkaar
* Slachtoffer van: diefstal of vernieling, bedreiging, chantage, lichamelijk geweld
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In dit hoofdstuk vindt u informatie over de aanleiding van E-MOVO, de
deelnemers en wat is gemeten. Belangrijke achtergrondkenmerken van
de jongeren en variabelen die zijn gemeten worden uitgelegd.
11.1 Waarom E-MOVO?
Om op een goede manier gezondheidsbeleid te maken is inzicht nodig
in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl en leefomgeving van
Amsterdamse kinderen en jongeren. De GGD Amsterdam onderzoekt
ieder jaar met de Jeugdgezondheidsmonitor de lichamelijke en psychosociale gezondheid van de jeugd en de factoren die met de gezondheid
samenhangen zoals leefstijl en leefomgeving. Eén keer in de vier jaar wordt
hiervan een rapportage uitgebracht. De Jeugdgezondheidsmonitor geeft
niet alleen inzicht in de gezondheid van de jeugd op gemeentelijk niveau,
maar ook op stadsdeelniveau en schoolniveau.
De Jeugdgezondheidsmonitor voor jongeren op het voortgezet onderwijs
wordt op deze scholen uitgevoerd met behulp van een digitale vragenlijst, genaamd E-MOVO. E-MOVO staat voor Elektronische Monitor en
Voorlichting en is een instrument dat landelijk veel wordt toegepast. Met
E-MOVO wordt via een vragenlijst op internet informatie verzameld over
de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van 2de klassers op scholen voor
voortgezet onderwijs. Op basis van de verzamelde informatie wordt aan
de individuele leerlingen direct een terugkoppeling gegeven door middel
van een persoonlijk gezondheidsprofiel en voorlichting op maat. Informatie
uit E-MOVO wordt verder geanonimiseerd gebruikt voor epidemiologisch
onderzoek. Hiernaast worden in Amsterdam de gegevens ook gebruikt ter
ondersteuning van het consult van de Jeugdgezondheidszorg.
E-MOVO levert resultaten voor scholen, de stad(sdelen) en diverse instellingen. Deelnemende scholen krijgen de gegevens over hun leerlingen
beschreven in een schoolrapportage via de website Gezondheid in Beeld
(www.gezond.amsterdam.nl/gezondheid-in-beeld). De verwachting is dat
de eerste schoolgegevens in 2013 beschikbaar zijn. Deze rapportages
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zijn eigendom van de school en kunnen worden gebruikt voor het formuleren van schoolgezondheidsbeleid. De gegevens van alle leerlingen uit
Amsterdam en Diemen samen worden beschreven in dit rapport. Het
stads(deel)rapport is voor iedereen toegankelijk en wordt verspreid onder
gemeenten, regionale instellingen en scholen.
11.2 Welke jongeren deden mee?
Gedurende het schooljaar 2010-2011 hebben verpleegkundigen en
artsen van de Jeugdgezondheidszorg, in aanwezigheid van een mentor
of leerkracht, E-MOVO in klas 2 van het voortgezet onderwijs klassikaal
afgenomen. De jongeren hadden 1 lesuur de tijd om E-MOVO in te vullen.
Voorafgaand aan de afname zijn ouders en leerlingen over het onderzoek
geïnformeerd en was er de mogelijkheid deelname te weigeren.
E-MOVO wordt afgenomen op alle voortgezet onderwijs
scholen in Amsterdam met uitzondering van scholen voor LWOO
(Leerwegondersteunend Onderwijs) en Speciaal Onderwijs. De deelname
is over het algemeen hoog (per klas is er een beperkt aantal weigeraars,
zieken, spijbelaars). Hierdoor kan worden aangenomen dat de onderzoekpopulatie een representatieve groep leerlingen is voor jongeren op het
voortgezet onderwijs in klas 2 in Amsterdam (incl. Diemen).
11.3 Wat hebben we gemeten?
De onderwerpen uit de vragenlijst staan weergegeven in het onderstaande kader. De meeste vragen in de vragenlijst zijn standaardvraagstellingen
die door GGD’en bij de uitvoering van een jeugdgezondheidsmonitor
worden gebruikt. Deze standaardvraagstellingen zijn in het afgelopen
decennium ontwikkeld binnen het project ‘Lokale en Nationale Monitor
Volksgezondheid’, dat door GGD Nederland in samenwerking met het
RIVM is opgezet. Een voorbeeld van de E-MOVO vragenlijst die gebruikt
is staat op de website Gezondheid in Beeld (www.gezond.amsterdam.nl/
gezondheid-in-beeld).
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Gezondheidsonderwerpen E-MOVO 2010-2012
Achtergrondkenmerken

School

Lichamelijke gezondheid

leeftijd
schoolbeleving
ervaren gezondheid
geslacht
praten met een docent
ziekten/aandoeningen
etniciteit
pesten (dader/slachtoffer)
allergieën
gezinssituatie
schoolverzuim
mondgezondheid
opleidingsniveau 			
stadsdeel

sociaal-emotionele problemen
mishandeling (lichamelijk en geestelijk)
ongewenste seksuele ervaring
zelfdoding
vriendschappen

Leefstijl

Genotmiddelen

Seksualiteit

Vrije tijd 		Veiligheid

voeding
bewegen
TV-kijken/computeren

roken
alcohol
drugs

geslachtsgemeenschap
seksueel overdraagbare aandoeningen
homoseksualiteit

plekken in de buurt
activiteiten in de buurt

In dit rapport wordt een verschil tussen groepen alleen in de tekst
beschreven als dit verschil significant is (p<0,05). In de tabellen worden
significante verschillen dikgedrukt in blauw weergegeven. Als een
verschil significant is, betekent dit dat de kans klein is (maximaal 5%) dat
dit gevonden verschil op toeval berust. Verschillen zijn getoetst met de
chi-kwadraat toets. De analyses zijn verricht met behulp van SPSS.
11.4 Hoe zijn de achtergrondkenmerken bepaald?
Etniciteit
De etnische herkomst van jongeren is gebaseerd op informatie over het
geboorteland van de vader, de moeder en de jongere zelf. Als uitgangspunt voor de toekenning van een bepaalde etniciteit geldt de vernieuwde
‘Standaarddefinitie allochtonen’ (7). Naast deze definitie is ook een
standaardindeling van allochtonen geïntroduceerd, waarbij onderscheid
wordt gemaakt tussen westerse en niet-westerse allochtonen. Bij de nietwesterse allochtonen wordt vaak onderscheid gemaakt naar de volgende
herkomstlanden: Turkije, Marokko, Suriname en de Nederlandse Antillen/
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slachtofferschap
gevoelens van onveiligheid

Aruba (8). In deze rapportage worden de volgende zeven categorieën
onderscheiden: Nederlands, Surinaams, Marokkaans, Turks, Antilliaans/
Arubaans, ‘overig westers’ en ‘overig niet-westers’. De ‘overig westerse’
jongeren komen in dit onderzoek uit Europa (behalve Nederland en
Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Japan en Indonesië. Jongeren uit Afrika
(behalve Marokko), Latijns-Amerika en Azië (behalve Japan en Indonesië)
vallen in de groep ‘overig niet westers’.
Gezinssituatie
Voor het bepalen van de gezinssituatie waarin de kinderen opgroeien
wordt gebruik gemaakt van de ‘Standaardvraagstelling gezinssamenstelling’ van de Lokale en Nationale Monitor Jeugdgezondheid (9). Hierbij
worden de volgende vijf groepen onderscheiden:
• Het kind woont bij de vader en moeder samen
• Het kind woont bij de vader/moeder en zijn/haar partner
• Het kind woont ongeveer de helft van de tijd bij de moeder en de helft
van de tijd bij de vader (co-ouders)
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•
•

Het kind woont alleen bij de vader/moeder (eenoudergezin)
Het kind woont bij anderen, bijvoorbeeld pleegouders, andere familie of
in een internaat

In deze rapportage maken wij een tweedeling van deze oorspronkelijke vijf
groepen. De traditionele gezinnen en co-ouders vormen samen de categorie
‘het kind woont bij beide ouders’. De andere drie groepen (vader/moeder en
zijn/haar partner, eenoudergezin en bij anderen) vormen samen de categorie
‘het kind woont niet bij beide ouders’.
Opleidingsniveau
Voor het bepalen van het opleidingsniveau wordt gebruik gemaakt van een
lokale vraag, afgeleid van de ‘Standaardvraagstelling opleiding kind’ van de
Lokale en Nationale Monitor Jeugdgezondheid (Monitor Gezondheid, 2009).
Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de volgende categorieën:
• Brugklas vmbo/havo
• vmbo-kader (kaderberoepsgerichte leerweg)
• Brugklas havo /vwo
• vmbo-gemengd (gemengde leerweg)
• Brugklas vmbo/havo/vwo
• vmbo-t (theoretische leerweg, mavo)
• Praktijkonderwijs
• havo
• vmbo-basis (basisberoeps• vwo (Atheneum, Gymnasium)
gerichte leerweg)
In deze rapportage maken wij een driedeling van deze oorspronkelijke 10
groepen van opleidingsniveau, namelijk vmbo-b,k,g, vmbo-t en havo/vwo.
Stadsdelen
De stad Amsterdam is opgedeeld in acht stadsdelen: Noord, Oost, Zuidoost,
Zuid, Centrum, West, Nieuw-West en Westpoort (10). Aangezien er in
Westpoort bijna geen jeugdigen wonen, is Westpoort voor dit rapport
samengevoegd met stadsdeel West. Omdat de gemeente Diemen sinds 1
januari 2008 onder de zorg van de GGD Amsterdam valt, wordt Diemen in
dit rapport als een achtste ‘stadsdeel’ meegenomen.
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11.5 Hoe zijn de uitkomstmaten gemeten?
Zo zijn de Amsterdamse jongeren op school!
Pesten: regelmatig pesten/gepest worden betekent dat een jongere
minstens 2 keer per maand gepest is of zelf heeft gepest in de afgelopen
3 maanden.
Schoolverzuim: we spreken van spijbelen als minimaal 3 uur gespijbeld is in
de afgelopen 4 weken. Ziekteverzuim betekent dat een jongere tenminste
3 dagen school gemist heeft in de afgelopen 4 weken vanwege ziekte.
Zo is de lichamelijke gezondheid van Amsterdamse jongeren!
Ziektes en allergieën: worden in dit rapport alleen besproken als het gaat
om ziektes/aandoeningen en allergieën die door een arts zijn vastgesteld.
Mondgezondheid: een goede mondhygiëne houdt in dat jongeren twee
keer per dag hun tanden poetsen met (fluoride)tandpasta en dat zij
jaarlijks de tandarts bezoeken (11).
Zo lekker zitten Amsterdamse jongeren in hun vel!
Sociaal-emotionele gezondheid: is gemeten met behulp van de Strengths
and Difficulties Questionnaire (SDQ). Deze vragenlijst bestaat uit 25
items. Aan de hand van de antwoorden op 20 van deze items wordt de
SDQ-totaalscore berekend. Bovendien worden er op basis van alle 25
items scores berekend voor vijf subschalen; voor iedere subschaal worden
5 items gebruikt. Deze subschalen zijn: emotionele problematiek, gedragsproblemen, hyperactiviteit, problemen met leeftijdsgenoten en prosociaal
gedrag (hulp bieden, vriendelijk zijn, delen e.d.). De afkapwaardes, zoals
geadviseerd door Goodman (12), zijn gebruikt om de totaalscore van
de jongere of de score op een subschaal te berekenen. Deze scores zijn
onderverdeeld in drie groepen: een normale score, een score in het grensgebied en een verhoogde score (tabel 10) u.
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Tabel 10 Afkapwaarden van de SDQ-totaalscore en SDQ-subschalen
Onderdeel

Normale
score

Score in het
grensgebied

Verhoogde
score

SDQ – totaalscore

0-15

16-19

20-40

Subschaal emotionele problemen

0-5

6

7-10

Subschaal gedragsproblemen

0-3

4

5-10

Subschaal hyperactiviteit

0-5

6

7-10

Subschaal problemen met leeftijdgenoten

0-3

4-5

6-10

Subschaal prosociaal gedrag

6-10

5

0-4

In dit rapport zijn kinderen met een score in het grensgebied en een
verhoogde score bij elkaar genomen. De SDQ-score maakt onderscheid
tussen kinderen die waarschijnlijk geen problemen hebben en kinderen
die dat wel hebben. Een verhoogde score is een sterke aanwijzing voor de
aanwezigheid van sociaal-emotionele problemen.
Mishandeling: geestelijke mishandeling (nu of in het verleden) houdt in
dat een jongere vaak getreiterd, gekleineerd of uitgescholden wordt.
Lichamelijke mishandeling (nu of in het verleden) omvat weleens geschopt,
geslagen of vastgebonden worden.
Ongewenste seksuele ervaring: onder een ongewenste seksuele ervaring
wordt alles verstaan van zoenen en intiem betasten tot naar bed gaan.
Loverboys: een loverboy is een jongen die meisjes eerst voor zich weet te
winnen en ze dan langzaam maar zeker de prostitutie inlokt (13).
Zelfdoding: we spreken van gedachtes aan zelfdoding als jongeren in de
afgelopen 12 maanden er serieus over hebben nagedacht een eind te
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maken aan hun leven. Een poging tot zelfdoding betekent dat in de laatste
12 maanden een poging ondernomen is om een einde te maken aan het
leven.
Zo gezond eten en bewegen Amsterdamse jongeren!
Voeding: onder regelmatig ontbijten, groente eten en fruit eten wordt
verstaan dat jongeren dit minstens 5 keer per week doen. De fruitnorm
vereist dat jongeren elke dag tenminste 2 stuks fruit eten.
Bewegen: gevraagd is naar de lichamelijke activiteit in de week voor de
vragenlijstafname. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee uitkomstmaten voor lichamelijke activiteit. De Nederlandse Norm Gezond Bewegen
(NNGB) stelt dat jongeren elke dag minimaal 1 uur matig- intensief moeten
bewegen, waarbij de activiteiten tenminste twee keer per week gericht zijn
op het verbeteren of handhaven van fitheid, kracht, lenigheid of coördinatie (14). Over het algemeen wordt aangenomen dat dit tweede deel van
de norm bereikt wordt door de gymlessen op school. Daarnaast wordt
gemiddeld 1 uur per dag matig intensief bewegen berekend. Jongeren
voldoen hieraan als zij per week tenminste 420 minuten lichamelijk actief
zijn.
TV kijken en computeren: de grens voor veel beeldschermtijd ligt in
dit rapport op gemiddeld 2 uur of meer beeldschermtijd per dag. Dit
betekent 840 minuten of meer per week tv-kijken of computeren, het
gebruik voor school en huiswerk niet meegerekend. Hoewel er geen
Nederlandse norm is voor de maximale dagelijkse hoeveelheid beeldschermtijd, zijn er wel verschillende nationale en internationale organisaties die gespecialiseerd zijn in jeugd en media. Vanuit bijvoorbeeld
de American Academy of Pediatrics geldt voor jongeren een norm van
maximaal 1 tot 2 uur beeldschermtijd per dag (15).
Zo vaak gebruiken Amsterdamse jongeren genotmiddelen!
Roken: als een jongeren weleens gerookt heeft betekent dit dat hij/zij
tenminste 1 keer in het leven (een trekje van) een sigaret heeft gerookt.
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Alcohol: weleens alcohol drinken geldt voor iedereen die weleens (een
slokje) alcohol heeft gehad. Recent alcoholgebruik verwijst naar het
drinken van alcohol in de afgelopen 4 weken. Het landelijke advies
voor jongeren is om niet te drinken als ze jonger zijn dan 16 jaar. Op 17
december 2009 is in dat kader de campagne ‘Geen 16? Geen druppel’
gelanceerd in aanwezigheid van onder andere minister Rouvout en STIVA
voorzitter Philip de Ridder (16). Onder binge drinken wordt verstaan het
drinken van minstens 5 glazen alcohol op 1 gelegenheid.
Drugs: jongeren die ooit in hun leven (een beetje) drugs hebben gebruikt
vallen in de categorie ‘weleens drugs gebruikt’. Cannabis is een verzamelnaam voor hasj en marihuana/wiet. Recent cannabisgebruik betekent
gebruik van cannabis in de afgelopen 4 weken.
Zo staat het met de seksuele ontwikkeling van Amsterdamse jongeren!
Homoseksualiteit: de houding ten aanzien van homoseksualiteit wordt
gemeten met onderstaande drie stellingen. Antwoorden kunnen gegeven
worden op een vijf-puntsschaal, lopend van ‘zeker wel’ tot ‘zeker niet’.
Jongeren die op alle drie stellingen afwijzend of zeer afwijzend hebben
geantwoord worden in dit rapport gezien als afwijzend tegenover
homoseksualiteit.

Zo veilig voelen Amsterdamse jongeren zich!
Slachtoffer van criminaliteit: betekent dat een jongere in het afgelopen
jaar slachtoffer is geweest van: diefstal of vernieling, bedreiging, chantage
of lichamelijk geweld.
11.6 Met wie vergelijkt Amsterdam zich?
In dit rapport vergelijken we de gezondheid, het welzijn, de leefstijl en de
leefomgeving van de Amsterdamse jongeren met hun leeftijdsgenoten
uit de rest van provincie. Er is alleen vergeleken met onderzoeken met
dezelfde vraagstelling en doelgroep (2de klas leerlingen op het voortgezet onderwijs). De gevonden verschillen zijn niet getoetst. Deze verschillen kunnen veroorzaakt worden door verschillen in sociaaldemografische
kenmerken van de Amsterdamse jongeren en de jongeren uit de regio.
In dit rapport wordt hier verder niet op ingegaan. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het cluster EDG van de GGD
Amsterdam.

Vraag (voor jongens, in andere vorm aan meisjes over lesbiennes gesteld):
Stel dat er in jouw klas een jongen zit die op jongens valt (homo is). Wat
zou je wel, misschien of juist niet doen?
•
Ik zou rustig vriendschap met hem sluiten.
•
Ik zou laten merken dat hij van me af moet blijven.
•
Ik zou in de pauze liever naast iemand anders gaan zitten.
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Bijlage 1: Resultaten naar stadsdelen (%)
Tabel 2.1 Zo zijn de Amsterdamse jongeren op school! naar stadsdelen (%)
Onderwerp

Totaal

Stadsdelen
Noord

Oost

Zuidoost

Zuid

Centrum

West

Nieuw-West

Diemen

49.8

47.2

54.8

44.7

55.2

54.3

49.2

46.2

61.0

77.8

77.8

79.2

75.8

80.8

75.9

73.3

78.4

86.8

Wordt regelmatig* gepest

7.6

7.9

7.4

7.8

6.3

7.1

7.9

8.1

6.3

Pest regelmatig* zelf

7.3

7.4

5.7

9.5

5.5

4.0

8.7

8.4

3.8

Verzuim door ziekte**

14.9

14.9

13.1

14.9

15.8

16.2

15.2

15.3

12.0

Verzuim door spijbelen***

4.0

5.9

3.7

4.4

2.7

4.3

4.4

3.3

1.9

Schoolbeleving
Schoolbeleving leuk/ hartstikke leuk
Praten met een docent
Praten met docent
Pesten

Schoolverzuim

Bij dikgedrukte percentages in blauw verschillen de groepen significant van elkaar
* Regelmatig: minstens 2 keer per maand in de afgelopen 3 maanden
** Verzuim door ziekte: minimaal 3 dagen in de afgelopen 4 weken
*** Verzuim door spijbelen: minimaal 3 uur in de afgelopen 4 weken
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Tabel 3.1 Zo is de lichamelijke gezondheid van Amsterdamse jongeren! naar stadsdelen (%)
Onderwerp

Totaal

Stadsdelen
Noord

Oost

Zuidoost

Zuid

Centrum

West

Nieuw-West

Diemen

77.8

79.4

78.8

72.6

81.2

81.3

79.4

75.5

78.0

Minimaal 1 ziekte/ aandoening door
arts vastgesteld

28.6

31.2

26.5

25.6

28.0

27.6

27.6

30.8

32.7

Minimaal 1 allergie door arts
vastgesteld

25.5

26.0

22.4

30.7

21.9

19.3

24.0

28.1

28.9

Tanden poetsen- 2 keer per dag

81.3

81.1

82.6

87.1

80.5

79.5

79.4

78.7

86.8

Tandartsbezoek- minimaal 1 keer
per jaar

92.6

91.8

92.7

81.6

95.4

97.2

92.5

95.8

96.9

Ervaren gezondheid
Ervaren gezondheid goed/ heel
goed
Ziekten, aandoeningen en
allergieën

Mondgezondheid

Bij dikgedrukte percentages in blauw verschillen de groepen significant van elkaar
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Tabel 4.1 Zo lekker zitten Amsterdamse jongeren in hun vel! naar stadsdelen (%)
Onderwerp

Totaal

Stadsdelen
Noord

Oost

Zuidoost

Zuid

Centrum

West

Nieuw-West

Diemen

Sociaal-emotionele gezondheid
Sociaal-emotionele problemen

11.2

12.2

11.5

11.8

9.1

9.7

10.9

11.6

11.3

Emotionele problemen

7.5

7.0

9.0

6.3

7.9

8.3

6.9

7.1

8.2

Gedragsproblemen

13.3

13.7

13.1

16.0

9.4

10.3

14.8

13.5

15.1

Hyperactiviteit

18.9

22.8

18.0

16.6

21.6

24.2

18.1

16.0

22.0

Problemen metleeftijdsgenoten

13.9

15.8

12.9

15.3

8.4

9.4

14.1

17.2

9.4

Prosociaal gedrag*

85.2

80.7

86.7

84.3

87.8

87.5

86.6

84.9

83.6

Geestelijk mishandeld**

15.1

14.4

15.4

15.7

15.9

16.2

14.8

13.7

21.4

Lichamelijk mishandeld***

5.2

5.0

4.9

9.1

5.0

3.7

4.1

4.4

5.0

3.7

3.3

3.3

4.9

4.3

4.6

3.6

3.1

2.5

Gedachtes aan zelfdoding

17.8

19.1

16.5

25.1

17.0

17.7

16.7

14.9

18.9

Poging tot zelfdoding

2.8

3.1

2.2

6.2

1.4

2.6

2.9

2.0

1.9

87.2

86.7

86.4

84.2

88.9

87.4

88.5

87.8

88.7

Mishandeling (ooit)

Ongewenste seksuele ervaring
Ongewenste seksuele ervaring
Zelfdoding

Vriendschappen
Genoeg vriend(inn)en

Bij dikgedrukte percentages in blauw verschillen de groepen significant van elkaar
* Prosociaal gedrag: hulp bieden, vriendelijk zijn, delen en dergelijke
** Geestelijke mishandeling (ooit): vaak getreiterd, gekleineerd of uitgescholden
*** Lichamelijke mishandeling (ooit): weleens geschopt, geslagen of vastgebonden
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Tabel 5.1 Zo gezond eten en bewegen Amsterdamse jongeren! naar stadsdelen (%)
Onderwerp

Totaal

Stadsdelen
Noord

Oost

Zuidoost

Zuid

Centrum

West

Nieuw-West

Diemen

Voeding
Ontbijten- 5 keer per week of vaker

73.4

67.9

77.1

58.8

82.3

84.3

75.7

72.2

86.2

Groente- 5 keer per week of vaker

69.8

65.7

75.5

68.6

85.7

85.2

65.7

60.7

78.6

Fruit- 5 keer per week of vaker

62.3

59.8

63.8

48.1

72.6

74.7

64.9

59.8

63.9

Fruit- Minstens 2 stuks elke dag*

16.4

15.4

16.1

10.2

20.3

16.8

18.9

17.2

15.8

NNGB- elke dag minstens 1 uur
bewegen**

16.4

15.9

18.7

12.7

17.5

16.6

17.0

15.6

22.0

Gemiddeld elke dag minstens 1 uur
bewegen***

59.9

60.0

65.8

49.9

65.8

69.8

54.9

57.4

71.1

62.3

67.9

58.2

75.4

48.4

50.1

63.7

64.0

61.0

Bewegen

TV kijken/ Computeren
Gemiddeld elke dag minstens 2 uur
tv/ computer****

Bij dikgedrukte percentages in blauw verschillen de groepen significant van elkaar
* Fruitnorm: elke dag 2 stuks fruit
** NNGB: elke dag minstens 1 uur matig- intensief bewegen
*** Gemiddeld minstens 1 uur per dag matig- intensief bewegen (per week in totaal 420 minuten)
**** Gemiddeld minstens 2 uur per dag gebruik van tv/computer, niet voor school en huiswerk (minstens 840 minuten per week)
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Tabel 6.1 Zo vaak gebruiken Amsterdamse jongeren genotmiddelen! naar stadsdelen (%)
Onderwerp

Totaal

Stadsdelen
Noord

Oost

Zuidoost

Zuid

Centrum

West

Nieuw-West

Diemen

Roken
Weleens gerookt

21.3

20.1

18.5

22.6

28.0

30.8

22.5

17.0

18.9

Rookt wel, maar minder dan 1 keer
per week

1.9

2.2

2.4

1.4

2.6

3.4

1.5

1.1

1.3

Rookt minstens 1x per week

2.4

2.5

1.6

2.7

2.9

4.0

2.6

2.0

2.5

Rookt dagelijks

1.4

1.4

1.1

1.7

1.2

2.8

1.4

1.4

0.6

Alcohol weleens

23.1

22.3

19.5

30.2

29.9

33.9

21.3

16.4

28.3

Alcohol recent*

12.0

10.1

9.4

15.5

16.8

19.1

11.6

8.7

13.3

Binge drinking** recent*

5.9

5.6

4.1

9.4

7.4

8.0

5.1

4.7

5.7

Drugs weleens

4.1

3.3

3.0

2.6

6.6

10.0

4.9

3.1

3.8

Cannabis weleens

4.0

3.2

2.9

2.6

6.5

9.4

4.7

3.0

3.8

Cannabis recent*

1.6

0.7

1.1

1.1

3.1

3.4

1.7

1.6

1.3

Alcohol

Drugs

Bij dikgedrukte percentages in blauw verschillen de groepen significant van elkaar
* Recent: in de afgelopen 4 weken
** Binge drinking: minstens 5 glazen alcohol op 1 gelegenheid
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Tabel 7.1 Zo staat het met de seksuele ontwikkeling van de Amsterdamse jongeren! naar stadsdelen (%)
Onderwerp

Totaal

Stadsdelen
Noord

Oost

Zuidoost

Zuid

Centrum

West

Nieuw-West

Diemen

Seksuele ervaring
Weleens geslachtsgemeenschap
gehad

6.2

7.8

5.0

10.7

5.0

5.7

4.7

4.9

6.9

Condoomgebruik niet altijd

27.4

23.2

19.0

39.2

21.4

15.0

32.3

30.2

9.1

20.8

21.2

21.2

19.4

11.9

8.3

23.4

27.8

14.5

Homoseksualiteit
Negatieve houding t.o.v. homo’s/
lesbiennes

Bij dikgedrukte percentages in blauw verschillen de groepen significant van elkaar

Tabel 8.1 Zo denken Amsterdamse jongeren over hun eigen buurt! naar stadsdelen (%)
Onderwerp

Totaal

Stadsdelen
Noord

Oost

Zuidoost

Zuid

Centrum

West

Nieuw-West

Diemen

Voldoende buurtactiviteiten

56.4

54.8

55.4

52.6

61.6

63.0

61.7

53.9

47.3

Voldoende buurtplekken*

44.8

41.2

44.4

45.7

53.3

41.7

47.3

42.2

44.7

Bij dikgedrukte percentages in blauw verschillen de groepen significant van elkaar
* Buurtplekken: pleintjes, grasveld, skatebaan, voetbalveld, jeugdhonk, hangplekken, buurthuis
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Tabel 9.1 Zo veilig voelen Amsterdamse jongeren zich! naar stadsdelen (%)
Onderwerp

Totaal

Stadsdelen
Noord

Oost

Zuidoost

Zuid

Centrum

West

Nieuw-West

Diemen

Slachtoffer van criminaliteit
Slachtoffer*

39.0

39.0

41.1

40.7

40.2

45.3

39.8

33.6

41.5

Diefstal en vernieling

36.9

36.9

39.2

38.4

39.2

42.5

37.7

31.4

38.4

Bedreiging

5.0

4.7

5.5

5.5

4.0

6.6

4.3

4.5

6.9

Chantage

2.9

3.1

2.8

4.5

2.4

2.6

2.0

2.5

4.4

In elkaar geslagen

1.7

3.2

1.3

1.9

0.3

1.4

1.3

1.5

3.8

39.8

41.3

39.9

44.4

41.5

44.0

37.3

35.8

40.3

Onveiligheidsgevoelens
Voelt zich weleens onveilig

Bij dikgedrukte percentages in blauw verschillen de groepen significant van elkaar
* Slachtoffer van: diefstal of vernieling, bedreiging, chantage, lichamelijk geweld
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