Vrije tijd
Deze factsheet beschrijft de
vrijetijdsbestedingen van de jongeren in
Flevoland (12-18 jaar).
Onderwerpen die aan bod
komen zijn ontmoetingsplaatsen,
uitgaansgelegenheden, verenigingen en
activiteiten.

Ontmoetingsplaats vrienden
De meeste jongeren ontmoeten hun
vrienden op school, thuis of bij vrienden
thuis.

Uitgaansgelegenheden
In de figuur zijn de percentages jongeren
weergegeven die een paar keer per maand
naar diverse uitgaansgelegenheden gaan.
Meer dan de helft van de jongeren gaat
regelmatig naar het café of de snackbar.
Ongeveer 14% bezoekt de snackbar
meerdere keren per week.
Van de jongeren gaat 36% meerdere
malen per maand naar de discotheek
en 36% gaat naar de film. Bijna twee

Lidmaatschap vereniging/organisatie

op de tien jongeren bezoekt regelmatig
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activiteiten van de kerk of moskee. Zeven
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op de tien doen dit vrijwel nooit.
Houseparty’s, festivals en het theater zijn
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minder populair: minder dan één op de

Zang / muziek / toneel

tien jongeren gaat hier meerdere malen
per maand heen.
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Lidmaatschap vereniging/organisatie

naar vrienden toe gaan. Ruim één op de
100%

tien jongeren leest vijf of meer dagen per
week de krant of een boek.

Een meerderheid van de Flevolandse
jongeren is lid van een sportvereniging.

Tenslotte is aan de jongeren gevraagd of

Ruim één op de tien jongeren is lid van

zij vinden dat er genoeg activiteiten zijn

een zang- muziek- of toneelvereniging of

in de buurt waar zij wonen. Meer dan de

van een vereniging van kerk of moskee.

helft (54%) vindt van niet.
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Verschillen naar gemeenten
In tabel 1 zijn de verschillen naar gemeenten
weergegeven. Een ‘+’ geeft aan dat meer jongeren een
bepaalde activiteit of vrijetijdsbesteding doen, een ‘-’
geeft aan dat minder jongeren dat doen. De ‘+’ en ‘–’

Activiteiten van kerk of moskee
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Tabel 1
Vrije tijd naar
gemeenten

Almere

geven in dit geval niet aan of iets gunstig of ongunstig is.

+

Bezoek buurthuis of
wijkcentrum

-

+

Bezoek snackbar of café

+

Bezoek discotheek

+

Trends
Trends kunnen over dit onderwerp niet weergegeven

Bezoek film

+

worden. De vragen van voorgaande onderzoeken

Lidmaatschap sportvereniging

+

-

Lidmaatschap zang/muziek/
toneelvereniging

+

-

Lidmaatschap van vereniging
kerk of moskee

-

-

Computerspelletjes spelen

+

+

Naar vrienden

komen niet overeen met de vragen in het huidige
onderzoek.

Samenvatting

+

De meeste jongeren ontmoeten hun vrienden op school,
thuis of bij vrienden thuis.
Jongeren gaan vaak naar een café of snackbar,

+

Tevreden over activiteiten in
de buurt

discotheek en de film. Minder populair zijn theater en
festivals of popconcerten.

-

Jongeren zijn vaak lid van een vereniging, waarbij de

Verschillen naar geslacht en leeftijd

sportvereniging het meest populair is.
hun huiswerk, het spelen computerspelletjes, sporten of

bepaalde activiteit of vrijetijdsbesteding doen, een ‘-’

naar vrienden gaan.

geeft aan dat minder jongeren dat doen. De ‘+’ en ‘–’

Meer dan de helft van de jongeren vindt dat er niet

geven in dit geval niet aan of iets gunstig of ongunstig is.

genoeg activiteiten in de buurt zijn.
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Tabel 2
Vrije tijd naar geslacht en
leeftijd
Ontmoetingsplaats vrienden: school
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Ontmoetingsplaats vrienden:
vrienden thuis

-
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Bezoek buurthuis of wijkcentrum
Bezoek snackbar of café

16-18 jaar

In hun vrije tijd besteden jongeren vaak aandacht aan

weergegeven. Een ‘+’ geeft aan dat meer jongeren een

12-15 jaar

In tabel 2 zijn de verschillen naar geslacht en leeftijd
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E-mail: s.vandijken@ggdflevoland.nl
www.ggdflevoland.nl
Het tabellenboek Jongeren in ’t vizier is apart
verkrijgbaar.
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