Onderzoek en achtergrondkenmerken

Onderzoek en
achtergrondkenmerken

inloggen en de vragen digitaal
beantwoorden.

In deze factsheet staan de doelen van de

Ook nieuw is dat de vragenlijst via

Flevolandse jongerenenquête 2006/2007,

scholen is afgenomen om scholen een

de gebruikte vragenlijst, methoden en de

eigen rapport te kunnen bieden. In totaal

achtergrondkenmerken.

hebben 18 scholen meegedaan, de overige

Onderzoek
Doelen en doelgroep

jongeren (in gemeenten waar scholen niet
meededen) hebben inlogkaartjes via de
post gekregen.

GGD Flevoland heeft ondermeer als
taak om informatie te bieden over de

De volgende onderwerpen kwamen in de

gezondheid van Flevolanders. Sinds 1990

vragenlijst aan bod:

houdt de GGD gezondheidsenquêtes om

• demografie en achtergrondkenmerken

te inventariseren hoe Flevolanders zelf

• gezondheid

over hun gezondheid, welzijn en leefstijl

• sociaal welbevinden

denken. In de jongerenenquête van

• seksualiteit

2006/2007 zijn Flevolandse jongeren van 12

• roken, alcohol en drugs

tot en met 18 jaar ondervraagd.

• voeding, bewegen en gewicht
• vrije tijd

De doelen van dit onderzoek zijn:
• inzicht krijgen in de gezondheid van

• schulden
• school

de Flevolandse jongeren (12-18 jaar)

• antisociaal gedrag, gezin en wijk

en factoren die in relatie staan met

Ruim 13.000 vragenlijsten zijn online

gezondheid (zoals leefstijl)

ingevuld en verwerkt.

• richting geven aan het gemeentelijk en/
of provinciaal gezondheidsbeleid aan de
hand van de informatie die verzameld is
• handvatten voor actie bieden aan

Verwerking
Alle analyses zijn met het statistische
computerprogramma SPSS uitgevoerd. Bij

sectoren en instellingen die zich richten

alle vragen is gekeken of er significante

op de gezondheidstoestand van jongeren

(d.w.z. niet op toeval berustende)
verschillen zijn naar gemeente, geslacht

Vragenlijst

en leeftijdscategorie. Bij analyses zijn twee

Voor dit onderzoek is een vragenlijst

leeftijdscategorieën gebruikt, namelijk

gebruikt. Deze vragenlijst is opgezet in

12-15 jarigen en 16-18 jarigen.

nauwe samenwerking met de gemeente
Almere en Communities that Care (CtC).

Om er voor te zorgen dat de resultaten

De vragenlijst bestaat ondermeer uit

uit dit onderzoek representatief zijn voor

standaardvragen van GGD Nederland

de Flevolandse jongeren is er weging

(die ontwikkeld zijn ten behoeve van de

toegepast op vier punten:

monitor jeugdgezondheid) en vragen van

• voor gemeente wordt er gewogen voor

CtC. Voorgaande jaren werd geen gebruik
gemaakt van CtC vragen, waardoor
vergelijking met voorgaande jaren niet
altijd mogelijk is. De conceptvragenlijst is
besproken met diverse betrokkenen, zoals

leeftijd en geslacht
• voor de hele provincie wordt er gewogen
voor gemeente, leeftijd en geslacht
• voor geslacht wordt er gewogen voor
gemeente en leeftijd

gemeenten en provincie.

• voor leeftijd wordt er gewogen voor

Voor het eerst is in deze enquête gebruik

Voor het weergeven van de achtergrond-

gemaakt van een elektronische vragenlijst.

kenmerken zijn niet-gewogen gegevens

Jongeren konden via inlogkaartjes

gebruikt.

gemeente en geslacht

Jongerenenquête 2006/2007

Vergelijkingen, trends en bias

gevraagd naar het geboorteland van de jongeren en

Als er landelijke cijfers over een bepaald onderwerp

van de ouders.1

beschikbaar zijn, zijn de Flevolandse cijfers hiermee

Van de ondervraagde Flevolandse jongeren is 80% van

vergeleken. Indien mogelijk wordt er ook een

Nederlandse afkomst. In Almere en Lelystad ligt het

vergelijking met eerdere enquêtes gemaakt.

percentage jongeren van niet-Nederlandse afkomst

Bij de interpretatie van de gegevens moet rekening

rond een kwart en is daarmee hoger dan in de rest van

gehouden worden met een mogelijke vertekening. De

Flevoland. De grootste groep jongeren die niet van

gegevens in de enquête zijn gerapporteerd door de

Nederlandse afkomst zijn, bestaat uit Surinamers (10%).

jongeren zelf. Zo zijn de gegevens over gezondheid
geen diagnoses van artsen. De laatste vertekening die

Gezinssamenstelling

van belang kan zijn, is dat jongeren wellicht sociaal

Driekwart van de jongeren in Flevoland woont bij

wenselijke antwoorden gegeven hebben.

hun vader en moeder. Dertien procent komt uit een
éénoudergezin en zeven procent woont bij vader of

Rapportage

moeder en partner.

Over de resultaten van de jongerenenquête 2006/2007
wordt gerapporteerd in schoolrapporten en

Opleiding

thematische factsheets. In de factsheets zijn gemeenten,

Het opleidingsniveau van de jongeren is verdeeld in zes

leeftijdsgroepen en geslacht onderling vergeleken.

categorieën: basisvorming / brugklas, VMBO, HAVO,

Significante verschillen tussen groepen staan in tabellen

VWO, MBO en speciaal onderwijs.

vermeld.
Voor de exacte getallen is een tabellenboek

Basisvorming / brugklas

beschikbaar. Hierin staan de resultaten per gemeente,

VMBO

geslacht en leeftijdscategorie. Ook staat in de tabellen
HAVO

aangegeven of er sprake is van significante verschillen.

VWO

Achtergrondkenmerken

MBO

De achtergrondkenmerken van de ondervraagde
jongeren zijn geslacht, leeftijd, gezinssamenstelling,
opleidingsniveau en etniciteit.
In totaal heeft 34% van de Flevolandse jongeren
een enquête ingevuld. Deze percentages verschillen
per gemeente, variërend van zes procent in de
Noordoostpolder tot 47% in Almere (hiervoor is
gecorrigeerd bij het analyseren en het interpreteren van

Speciaal onderwijs
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1 Etniciteit is bepaald aan de hand van de definitie van het Centraal Bureau
voor de Statistiek uit 1999. Volgens het CBS wordt iemand tot allochtoon
gerekend als:
- Iemand zelf in het buitenland geboren is èn tenminste één ouder ook in
het buitenland geboren is (eerste generatie allochtonen)
- Iemand in Nederland geboren is, maar van wie tenminste één ouder in het
buitenland geboren is (tweede generatie allochtonen).

de resultaten).
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De enquête is door ongeveer evenveel jongens
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als meisjes ingevuld (respectievelijk 49% en 51%).
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Opvallend is Zeewolde waar 36% van de respondenten
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een jongen was.
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De leeftijd van de jongeren is verdeeld in twee
categorieën: 12 t/m 15 jaar en 16 t/m 18 jaar. Van

Het tabellenboek Jongeren in ’t vizier is apart

de ondervraagde jongeren is ruim driekwart 12 t/m

verkrijgbaar.

15 jaar en een kwart van de ondervraagden is in de
leeftijd van 16 t/m 18 jaar. Voor de leeftijdsverdeling is
de resultaten.

Etniciteit
Om te onderzoeken hoeveel jongeren een Nederlandse
of een niet-Nederlandse etnische herkomst hebben, is

Jongeren in ‘t vizier
Tabellenboek Jongerenenquête 2006/2007 Flevoland

gecorrigeerd bij het analyseren en het interpreteren van
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