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Zes procent van de jongeren in Flevoland
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Een lager percentage Almeerse jongeren voelt
zich veilig op school en meer jongeren verzuimen.
Vergeleken met de rest van Flevoland zijn in Almere
minder jongeren de klas uit gestuurd.
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Een kleiner percentage jongeren in de leeftijd van 16-18
jaar vindt school leuk. Verder spijbelen meer jongeren
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vorige onderzoeken (tabel 3).
Het tabellenboek Jongeren in ’t vizier is apart
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68
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14
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verkrijgbaar.

Het percentage jongeren dat school leuk vindt, is in de
afgelopen jaren afgenomen. Het percentage spijbelaars
is daarentegen toegenomen van 14% in 1998 tot 20%
in 2006/2007.
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