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Inleiding 

Het “G(V)OED voor elkaar!” onderzoek bestaat uit longitudinale vragenlijstmetingen over de 

mentale, sociale en fysieke gezondheid van jongeren en hun ouders. Het onderzoek bestaat uit 

zes vragenlijstmetingen (2017-2021). In deze rapportage worden de bevindingen van de vijfde 

vragenlijstmeting (maart 2021 en april 2021) bij jongeren gepresenteerd.  
 

Tijdens de afname van deze vijfde vragenlijst zat Nederland in een (gedeeltelijke) tweede 

lockdown vanwege het coronavirus die was ingegaan vanaf december 2020. Aan jongeren 

werd gevraagd om over deze periode te rapporteren. Niet-essentiële winkels waren enkel open 

op afspraak, en de horeca was alleen open voor het afhalen van eten en drinken. Het 

voortgezet onderwijs was grotendeels gesloten. Vanaf 1 maart mochten jongeren minimaal 

één dag per week naar school, al moest er wel anderhalve meter afstand worden gehouden. 

Jongeren onder de 26 jaar mochten deelnemen aan teamsporten, mits dit met hun eigen team 

en bij hun eigen club was. Ook was er sprake van een avondklok. Deze avondklok hield in dat 

men tussen 21:00 (later 22:00) ’s avonds en 04:30 ’s ochtends binnen moest blijven. 
 

Voor deze vijfde meting hebben jongeren online een vragenlijst ingevuld. Aan deze meting 

hebben 144 jongeren deelgenomen, waaronder 50 jongens en 92 meisjes. De gemiddelde 

leeftijd van de deelnemers tijdens de afname was 16,3 jaar (standaarddeviatie = 0,7). De 

groep is verdeeld in twee opleidingsniveaus: vmbo-niveau of havo/vwo-niveau. Van de 144 

jongeren volgden er 45 een vmbo-opleiding en 97 een havo- of vwo-opleiding (of hadden het 

jaar daarvoor op dit niveau examen gedaan). 
 

Deze rapportage is opgedeeld in vijf onderwerpen tijdens de tweede lockdown: (1) COVID-

19; (2) sociaal-emotioneel functioneren; (3) sociale relaties; (4) leefstijl; en (5) drink- en 

eetgedrag. Voor verschillende variabelen binnen deze vijf onderwerpen zijn de gemiddelden 

(standaarddeviatie tussen haakjes) of percentages weergegeven in tabellen. Ook wordt per 

variabele de range weergegeven. Deze waarde weerspiegelt de minimale en maximale score 

die per variabele gegeven kon worden. In de tabellen wordt onderscheid gemaakt in geslacht 

(jongens versus meisjes) en opleidingsniveau (vmbo-niveau versus havo/vwo-niveau). 

Significante verschillen hierbinnen worden met kleuren weergegeven (geel = klein verschil; 

groen = middelgroot verschil; blauw = groot verschil). Bovendien wordt er aan het begin van 

ieder onderwerp een samenvatting gegeven van de significante verschillen. Verdere uitleg 

over de toetsing van de variabelen is te vinden in de Appendix. De rapportage eindigt met een 

algemene beschouwing waarin kort wordt gereflecteerd op de bevindingen. 
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1. COVID-19 tijdens tweede lockdown 
 
 

Samenvatting significante verschillen 

Tijdens de tweede lockdown: 

1. Gaven jongens aan zich gemiddeld minder zorgen te maken om zelf (her)besmet te 

raken met het coronavirus dan meisjes. 

2. Gaven jongens aan zich gemiddeld minder zorgen te maken over de coronacrisis 

dan meisjes. 

3. Gaven vmbo-opgeleide jongeren aan zich gemiddeld strikter aan de 

coronamaatregelen te houden dan havo/vwo-opgeleide jongeren. 

4. Rapporteerden meisjes gemiddeld meer negatieve gevoelens door de tweede 

lockdown dan jongens. 

5. Rapporteerden havo/vwo-opgeleide jongeren gemiddeld vaker een verandering in 

beweeggedrag dan vmbo-opgeleide jongeren. 
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Tabel 1. Zorgen over (her)besmetting, zorgen over coronacrisis, en navolging van 
coronamaatregelen tijdens tweede lockdown 

    Geslacht  Opleidingsniveau 

 Range Totaal  Jongens Meisjes  Vmbo Havo/vwo 

Zorgen over 
(her)besmetting 
bij zichzelf 

0-100 73,3 (26,4)  80,9 (23,3) 69,1 (27,2)  69,1 (30,5) 75,1 (24,4) 

Zorgen over 
(her)besmetting 
bij familielid 

0-100 54,3 (29,6)  59,7 (29,7) 51,3 (29,3)  55,7 (32,6) 53,6 (28,4) 

Zorgen over de 
coronacrisis 0-100 55,5 (27,3)  61,8 (27,3) 52,1(26,8)  56,7 (33,2) 54,9 (24,4) 

Navolging 
corona-
maatregelen 

1-10 6,8 (1,6)  6,4 (1,8) 6,9 (1,5)  7,2 (1,9) 6,6 (1,5) 

Notitie. Gekleurde markeringen geven een statistisch significant verschil aan. Geel = klein verschil. 
Groen = middelgroot verschil. Blauw = groot verschil. Toelichting over statistische toetsing en 
bepaling van effectgrootte kan gevonden worden in de Appendix (blz. 26). 
 

Aan de jongeren is gevraagd hoeveel zorgen zij hadden om zelf (her)besmet te raken of dat 

een familielid (her)besmet raakte, waarbij hogere scores minder zorgen weerspiegelen. Uit 

Tabel 1 blijkt dat over het algemeen er bij de jongeren tijdens de tweede lockdown meer 

zorgen leken te zijn voor de (her)besmetting van een familielid (totaalscore = 54,3) dan voor 

de (her)besmetting van de jongere zelf (totaalscore = 73,3). Wat betreft de (her)besmetting 

van de jongere zelf maakten jongens (80,9) zich minder zorgen dan meisjes (69,1) tijdens de 

tweede lockdown. Er werden geen verschillen voor opleidingsniveau gevonden. 
 

Ook maakten jongens (61,8) zich over het algemeen minder zorgen over de coronacrisis dan 

meisjes (52,1). Ook hier weerspiegelen hogere scores namelijk minder zorgen. Verschillen in 

opleidingsniveau werden niet gevonden binnen deze groep jongeren. Wat betreft de 

navolging van de coronamaatregelen tijdens de tweede lockdown, is de algemene 

opvolging een 6,8 op een schaal van 1 (geen opvolging) tot 10 (strikte opvolging). Vmbo-

opgeleide jongeren (7,2) gaven hierbij aan zich gemiddeld strikter aan de maatregelen te 

houden dan vwo-opgeleide jongeren (6,6). Meisjes en jongens verschilden niet significant van 

elkaar in de navolging van de maatregelen. 

 



 6 

Tabel 2. Negatieve en positieve gevoelens door tweede lockdown 

    Geslacht  Opleidingsniveau 

 Range Totaal  Jongens Meisjes  Vmbo Havo/vwo 

Negatieve gevoelens 1-7 4,1 (1,8)  3,4 (1,8) 4,5 (1,7)  3,8 (2,1) 4,2 (1,6) 

Positieve gevoelens 1-7 3,6 (1,6)  3,6 (1,9) 3,6 (1,4)  3,4 (1,8) 3,7 (1,5) 

Notitie. Gekleurde markeringen geven een statistisch significant verschil aan. Geel = klein verschil. 
Groen = middelgroot verschil. Blauw = groot verschil. Toelichting over statistische toetsing en 
bepaling van effectgrootte kan gevonden worden in de Appendix (blz. 26). 
 

Aan de jongeren is ook gevraagd in welke mate ze negatieve gevoelens (bijv. stress, 

somberheid en verveling) en positieve gevoelens (zoals rust, saamhorigheid en geluk) hebben 

ervaren door de tweede lockdown. Hoe hoger de score, hoe hoger de mate van de gevoelens. 

Uit Tabel 2 blijkt dat dat jongeren iets meer negatieve gevoelens (totaalscore = 4,1) hebben 

ervaren tijdens de tweede lockdown dan positieve gevoelens (totaalscore = 3,6). Meisjes (4,5) 

rapporteerden gemiddeld vaker negatieve gevoelens dan jongens (3,4), terwijl de hoeveelheid 

positieve emoties niet verschilde. Er waren geen significante verschillen tussen de 

opleidingsniveaus. 

 

Tabel 3. Omgaan met de coronacrisis (positief herbenoemen en acceptatie) 

    Geslacht  Opleidingsniveau 

 Range Totaal  Jongens Meisjes  Vmbo Havo/vwo 

Positief 
herbenoemen 1-4 2,4 (0,8)  2,3 (0,8) 2,4 (0,8)  2,3 (0,8) 2,4 (0,7) 

Acceptatie 1-4 3,0 (0,7)  3,0 (0,8) 3,0 (0,7)  2,9 (0,8) 3,0 (0,7) 
 

Daarnaast is gevraagd hoe jongeren omgaan met de coronacrisis (zie Tabel 4). Zo is met een 

aantal vragen als “Ik zoek naar iets goeds in wat er gebeurt” aan jongeren gevraagd in 

hoeverre ze de coronacrisis positief herbenoemen. Ook is acceptatie van de coronacrisis 

gemeten, onder andere via de vraag “Ik accepteer het dat dit gebeurt”. Een hogere score 

betekent een hogere mate van positief herbenoemen of acceptatie. Over het algemeen lijken 

jongeren vaker de coronacrisis te accepteren (3,0) dan de coronacrisis positief te herbenoemen 

(2,4). Verschillen in geslacht of opleidingsniveau werden binnen deze groep jongeren niet 

gevonden.  
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Tabel 4. Veranderingen in snack- en beweeggedrag door coronacrisis 

    Geslacht  Opleidingsniveau 

 Range Totaal  Jongens Meisjes  Vmbo Havo/vwo 

% verandering in 
snackgedrag 0-100% 55,0%  51,0% 57,1%  48,8% 57,7% 

% verandering in 
beweeggedrag 0-100% 80,0%  81,6% 79,1%  67,4% 85,6% 

Notitie. Gekleurde markeringen geven een statistisch significant verschil aan. Geel = klein verschil. 
Groen = middelgroot verschil. Blauw = groot verschil. Toelichting over statistische toetsing en 
bepaling van effectgrootte kan gevonden worden in de Appendix (blz. 26).  
 

Ook is aan de jongeren gevraagd of hun snack- of beweeggedrag is veranderd tijdens de 

coronacrisis (zie Tabel 4). Iets meer dan de helft van de jongeren rapporteerde een 

verandering in snackgedrag (55%). Hierin werden geen geslachts- of opleidingsverschillen 

gevonden. Een groot deel van de jongeren rapporteerde bovendien een verandering in 

beweeggedrag (80%). Dit bleek vaker het geval voor jongeren met een havo/vwo-opleiding 

(85,6%) dan voor jongeren met een vmbo-opleiding (67,4%).  

 

Jongeren rapporteerden op een schaal van 0 tot 100 over hun verandering in snack- en 

beweeggedrag, waarbij 0 een grote afname, 50 geen verandering en 100 een grote toename 

weerspiegelde. De gemiddelde score op verandering in snackgedrag was 62,2, wat een 

gemiddelde toename in snackgedrag weerspiegelt. De gemiddelde score op verandering in 

beweeggedrag was 38,3, wat een gemiddelde afname in beweeggedrag weerspiegelt. Deze 

gegevens zijn niet in de Tabel getoond.  
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Tabel 5. Percentage COVID-19 stressvolle levensgebeurtenissen meegemaakt tijdens eerste 
9 maanden van de coronacrisis (half maart 2020 – half december 2020) en tijdens tweede 
lockdown (half december 2020 – april 2021) 

    Geslacht  Opleidingsniveau 

 Range Totaal  Jongens Meisjes  Vmbo Havo/
vwo 

Een geliefde is gestorven         

   Eerste 9 maanden coronacrisis 0-100% 10,8%  16,3% 7,8%  9,3% 11,5% 

   Tweede lockdown  0-100% 5,8%  4,1% 6,7%  2,3% 7,3% 

Conflicten in het gezin         

   Eerste 9 maanden coronacrisis 0-100% 15,1%  10,2% 17,8%  16,3% 14,6% 

   Tweede lockdown  0-100% 17,3%  14,3% 18,9%  18,6% 16,7% 

Ouders uit elkaar         

   Eerste 9 maanden coronacrisis 0-100% 0,7%  0,0% 1,1%  0,0% 1,0% 

   Tweede lockdown  0-100% 0,7%  0,0% 1,1%  0,0% 1,0% 

Ouder(s) werkeloos /minder 
werk         

   Eerste 9 maanden coronacrisis 0-100% 7,9%  6,1% 8,9%  9,3% 7,3% 

   Tweede lockdown  0-100% 4,3%  4,1% 4,4%  2,3% 5,2% 

Problemen met huis         

   Eerste 9 maanden coronacrisis 0-100% 15,8%  12,2% 17,8%  16,3% 15,6% 

   Tweede lockdown  0-100% 11,5%  12,2% 11,1%  4,7% 14,6% 

Ernstige/langdurige ziekte of 
problemen         

   Eerste 9 maanden coronacrisis 0-100% 10,8%  16,3% 7,8%  9,3% 11,5% 

   Tweede lockdown  0-100% 13,7%  12,2% 14,4%  16,3% 12,5% 
 

Aan de jongeren is gevraagd of ze verschillende COVID-19 stressvolle levensgebeurtenissen 
hebben meegemaakt tijdens de eerste 9 maanden van de coronacrisis (half maart 2020 – half 
december 2020) en tijdens de tweede lockdown (zie Tabel 5). Omdat de periodes niet even 
lang zijn (9 maanden versus 4 maanden) kunnen de prevalenties niet vergeleken worden. Wat 
opvalt is dat de jongeren relatief vaak rapporteren dat er conflicten in het gezin (15,1% in 
eerste 9 maanden, 17,3% tijdens tweede lockdown) en problemen met hun huis, zoals te 
klein of te weinig computers/laptops om op te werken (15,8% in eerste 9 maanden, 11,5% 
tijdens tweede lockdown) waren. Ook kwam het voor dat er ernstige of langdurige ziekte of 
problemen in het gezin waren (10,8% in eerste 9 maanden, 13,7% tijdens tweede lockdown), 
dat een geliefde is gestorven (10,8% in eerste 9 maanden, 5,8% tijdens tweede lockdown) of 
dat ouder(s) werkeloos werden of veel minder werk hadden dan voorheen (7,9% in eerste 
9 maanden, 4,3% tijdens tweede lockdown). Het kwam zeer weinig voor dat ouders uit 
elkaar gingen (0,7%). Geslachts- of opleidingsniveau-verschillen zijn niet gevonden. 
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2. Sociaal-emotioneel functioneren tijdens tweede lockdown 
 

Samenvatting significante verschillen 

Tijdens de tweede lockdown: 

1. Ervaarden jongens gemiddeld een hoger geluksgevoel dan meisjes. 

2. Ervaarden meisjes gemiddeld meer stress door school dan jongens. 

3. Rapporteerden meisjes gemiddeld meer gevoelens van eenzaamheid ten opzichte 

van hun vrienden dan jongens. 

4. Ervaarden meisjes gemiddeld meer depressieve symptomen dan jongens.  

5. Rapporteerden meisjes gemiddeld meer ruminatie dan jongens. 

6. Ervaarden meisjes gemiddeld meer sociale steun dan jongens. 
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Tabel 6. Sociaal-emotioneel functioneren tijdens tweede lockdown 

    Geslacht  Opleidingsniveau 

 Range Totaal  Jongens Meisjes  Vmbo Havo/vwo 

Geluksgevoel 1-10 6,6 (1,7)  7,0 (1,7) 6,4 (1,6)  6,6 (1,9) 6,6 (1,6) 

Zelfvertrouwen 1-7 4,2 (1,5)  4,5 (1,8) 4,0 (1,6)  4,0 (1,9) 4,3 (1,6) 

Stress thuis 1-4 2,0 (0,7)  1,9 (1,9) 2,0 (0,8)  2,0 (0,8) 1,9 (0,7) 

Stress school 1-4 2,4 (1,2)  2,1 (2,1) 2,6 (1,1)  2,2 (1,3) 2,5 (1,1) 

Eenzaamheid 
t.o.v. vrienden 1-4 1,6 (0,5)  1,4 (0,4) 1,7 (0,6)  1,7 (0,6) 1,6 (0,5) 

Eenzaamheid 
t.o.v. ouders 1-4 1,5 (0,3)  1,5 (0,4) 1,4 (0,3)  1,5 (0,4) 1,4 (0,3) 

Depressieve 
symptomen 1-4 1,9 (0,6)  1,8 (0,4) 2,0 (0,6)  1,9 (0,6) 1,9 (0,5) 

Ruminatie 1-4 1,9 (0,6)  1,7 (0,5) 2,1 (0,6)  1,9 (0,7) 1,9 (0,6) 

Sociale steun 1-4 2,2 (0,4)  2,1 (0,4) 2,3 (0,4)  2,1 (0,5) 2,2 (0,4) 

Notitie. Gekleurde markeringen geven een statistisch significant verschil aan. Geel = klein verschil. 
Groen = middelgroot verschil. Blauw = groot verschil. Toelichting over statistische toetsing en 
bepaling van effectgrootte kan gevonden worden in de Appendix (blz. 26). 
 

Er zijn in dit onderzoek negen variabelen gemeten die samen kunnen hangen met de mate van 

het sociaal-emotioneel functioneren van jongeren (zie Tabel 6). Over het algemeen blijkt dat 

er geen verschillen zijn in opleidingsniveau. Wel zijn er verschillen tussen jongens en meisjes 

gevonden. Zo gaven jongens (7,0) hun leven tijdens de tweede lockdown gemiddeld genomen 

een hogere score (geluksgevoel) dan meisjes (6,4). Ook blijkt dat meisjes meer stress door 

school (2,6) rapporteerden en meer gevoelens van eenzaamheid ten opzichte van hun 

vrienden (1,7) ervaarden dan jongens (stress op school: 2,1; eenzaamheid ten opzichte van 

vrienden: 1,4) tijdens de tweede lockdown. Ook ervaarden meisjes tijdens de tweede 

lockdown meer depressieve symptomen (2,0) en rumineren meisjes meer (2,1) dan hun 

leeftijdgenoten van het andere geslacht (respectievelijk 1,8 en 1,7). Wel rapporteerden meisjes 

(2,8) meer sociale steun van anderen dan jongens (2,1) tijdens de tweede lockdown. Voor 

zelfvertrouwen, stress thuis, en eenzaamheid ten opzichte van ouders zijn geen 

verschillen in geslacht gevonden. 
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3. Sociale relaties tijdens tweede lockdown 
 
Samenvatting significante verschillen 

Tijdens de tweede lockdown: 

1. Gaven meisjes aan gemiddeld meer conflict te ervaren met hun biologische 

moeder dan jongens. 

2. Ervaarden meisjes gemiddeld een hogere spanning met hun romantische partner 

dan jongens. 
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Tabel 7. Relatie met biologische ouders tijdens tweede lockdown 

    Geslacht  Opleidingsniveau 

 Range Totaal  Jongens Meisjes  Vmbo Havo/vwo 

Ervaren tevredenheid         

   Biologische moeder 0-100 83,9 (17,9)  86,5 (14,7) 82,5 (19,3)  82,9 (21,5) 84,4 (16,1) 

   Biologische vader 0-100 81,6 (20,0)  85,0 (16,7) 79,8 (21,5)  78,1 (22,1) 83,0 (19,1) 

Ervaren conflict         

   Biologische moeder 0-100 25,6 (22,9)  20,7 (18,3) 28,2 (24,6)  27,2 (23,5) 24,9 (22,6) 

   Biologische vader 0-100 21,2 (23,4)  18,3 (19,9) 22,8 (25,1)  22,0 (20,5) 20,9 (24,6) 

Ervaren connectie         

   Biologische moeder 0-100 80,3 (19,2)  77,5 (20,4) 81,8 (18,5)  80,1 (18,2) 80,4 (19,7) 

   Biologische vader 0-100 75,5 (20,7)  75,5 (20,6) 75,5 (20,8)  71,2 (18,6) 77,2 (21,3) 

Ervaren spanning         

   Biologische moeder 0-100 24,8 (25,2)  20,6 (23,5) 27,0 (25,9)  25,0 (23,9) 24,7 (25,9) 

   Biologische vader 0-100 22,4 (26,0)  22,0 (26,4) 22,6 (26,0)  26,6 (24,9) 20,7 (26,4) 

Notitie. Gekleurde markeringen geven een statistisch significant verschil aan. Geel = klein verschil. 
Groen = middelgroot verschil. Blauw = groot verschil. Toelichting over statistische toetsing en 
bepaling van effectgrootte kan gevonden worden in de Appendix (blz. 26). Het grootste deel van de 
jongeren (92%) woonde tijdens de vragenlijstmeting samen met twee ouders/verzorgers in huis. Van 
deze groep gaf 89% aan met beide biologische ouders te wonen. Van de overige jongeren in deze 
groep gaf 9% aan bij de biologische moeder en partner te wonen en 2% bij de biologische vader en 
partner. In totaal gaf 8% aan samen met 1 ouder/verzorger te wonen. Vaak was dit de biologische 
moeder (90%), anders de biologische vader (10%). 
 

In dit onderzoek is aan jongeren gevraagd om over de sociale relatie met hun biologische 

ouders te rapporteren via vier variabelen: ervaren tevredenheid, conflict, connectie en 

spanning. Over het algemeen werd er door de jongeren een vrij hoge mate van tevredenheid 

(moeders: 83,9; vaders: 81,6) en connectie (moeders: 80,3; vaders: 75,5), en een vrij lage 

mate van conflict (moeders: 25,6; vaders: 21,2) en spanning (moeders: 24,8; vaders: 22,4) 

ervaren tijdens de tweede lockdown (zie Tabel 7). Zowel de scores op de positieve 

indicatoren (tevredenheid en connectie) als de negatieve indicatoren (conflict en spanning) 

liggen wat hoger voor biologische moeders dan voor vaders. Verschillen voor geslacht en 

opleidingsniveau zijn bijna niet gevonden. Een uitzondering is dat meisjes (28,2) een hogere 

mate van conflict met hun biologische moeder rapporteerden dan jongens (20,7).  



 13 

Tabel 8. Relatie met beste vriend(in) tijdens tweede lockdown 

    Geslacht  Opleidingsniveau 

 Range Totaal  Jongens Meisjes  Vmbo Havo/vwo 

Ervaren tevredenheid  0-100 85,8 (17,8)  89,0 (10,8) 84,1 (20,5)  84,7 (19,2) 86,3 (17,2) 

Ervaren conflict  0-100 9,0 (16,9)  7,7 (14,7) 9,7 (18,0)  12,5 (23,4) 7,4 (12,8) 

Ervaren connectie  0-100 79,2 (22,3)  81,6 (16,4) 77,9 (24,9)  78,5 (24,3) 79,5 (21,4) 

Ervaren spanning  0-100 10,3 (17,9)  8,9 (14,2) 11,0 (19,6)  10,2 (18,5) 10,3 (17,7) 
 

Ook werd aan jongeren gevraagd om over de sociale relatie met hun beste vriend(in) te 

rapporteren via dezelfde vier variabelen: ervaren tevredenheid, conflict, connectie en 

spanning. Uit Tabel 8 blijkt dat over het algemeen een vrij hoge mate van tevredenheid 

(85,8) en connectie (79,2) werd ervaren tijdens de tweede lockdown. De mate van conflict 

(9,0) en spanning (10,3) was laag, zeker in vergelijking met deze negatieve indicatoren bij 

ouders (zie Tabel 7). De scores zijn niet afhankelijk van geslacht of opleidingsniveau. 

 

Tabel 9. Huidige romantische relatie tijdens tweede lockdown 

    Geslacht  Opleidingsniveau 

 Range Totaal  Jongens Meisjes  Vmbo Havo/vwo 

Ervaren tevredenheid  0-100 83,9 (16,7)  82,5 (20,0) 84,5 (15,5)  89,3 (8,8) 80,3 (19,8) 

Ervaren conflict  0-100 21,7 (23,9)  15,0 (18,5) 24,8 (26,0)  18,0 (20,1) 24,1 (26,6) 

Ervaren connectie  0-100 86,0 (12,5)  85,8 (9,3) 86,1 (14,0)  87,3 (12,6) 85,1 (12,7) 

Ervaren spanning  0-100 21,6 (22,9)  8,6 (8,4) 27,6 (25,2)  27,2 (26.4) 17,8 (20,3) 

Notitie. Gekleurde markeringen geven een statistisch significant verschil aan. Geel = klein verschil. 
Groen = middelgroot verschil. Blauw = groot verschil. Toelichting over statistische toetsing en 
bepaling van effectgrootte kan gevonden worden in de Appendix (blz. 26). 
 

In het onderzoek gaf 39,9% van de jongeren aan ooit een serieuze (romantische) relatie te 

hebben gehad, en 17,4% (25 jongeren) op het moment van de vragenlijst-afname. Deze laatste 

groep jongeren rapporteerde via dezelfde vier variabelen (ervaren tevredenheid, conflict, 

connectie en spanning) over hun huidige romantische relatie (zie Tabel 9). Meisjes (27,6) 

gaven aan sinds de tweede lockdown gemiddeld meer spanning te ervaren in hun huidige 

romantische relatie dan jongens (8,6). De overige scores zijn niet afhankelijk van het geslacht 

of het opleidingsniveau van de jongeren. 
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Tabel 10. Ervaren steun van familie en vrienden tijdens tweede lockdown 

    Geslacht  Opleidingsniveau 

 Range Totaal  Jongens Meisjes  Vmbo Havo/vwo 

Van familie 0-4 3,3 (0,5)  3,2 (0,6) 3,3 (0,5)  3,2 (0,5) 3,3 (0,5) 

Van vrienden 0-4 3,2 (0,4)  3,1 (0,3) 3,2 (0,4)  3,1 (0,4) 3,2 (0,3) 

 

Ten slotte is binnen het onderwerp “sociale relaties” aan de jongeren gevraagd hoeveel steun 

jongeren ervaren van familie en vrienden tijdens de tweede lockdown. In Tabel 10 kan 

gelezen worden dat de mate van steun vrij hoog was (3,3 en 3,2 op een schaal van 0 tot 4). Er 

zijn geen verschillen gevonden in geslacht en-/of opleidingsniveau wat betreft de ervaren 

steun sinds de tweede lockdown. 
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4. Leefstijl tijdens tweede lockdown 
 

Samenvatting significante verschillen 

Tijdens de tweede lockdown: 

1. Rapporteerden havo/vwo-opgeleide jongeren gemiddeld meer aan zware fysieke 

activiteit te doen dan vmbo-opgeleide jongeren. 

2. Rapporteerden vmbo-opgeleide jongeren gemiddeld vaker een e-sigaret te 

gebruiken havo/vwo-opgeleide jongeren. 

3. Rapporteerden vmbo-opgeleide jongeren gemiddeld vaker een shisha-pen te 

gebruiken dan havo/vwo-opgeleide jongeren. 

4. Gaven meisjes aan zich gemiddeld genomen meer verslaafd te voelen aan sociale 

media dan jongens. 

5. Gaven jongens aan zich gemiddeld genomen meer verslaafd te voelen aan gamen 

dan meisjes. 

6. Gaven vmbo-opgeleide jongeren aan zich gemiddeld genomen meer verslaafd te 

voelen aan alcohol dan havo/vwo-opgeleide jongeren. 

7. Besteedden meisjes gemiddeld meer dagen per week aan het kijken naar televisie, 

DVD, film of serie dan jongens.  

8. Besteedden vmbo-opgeleide jongeren gemiddeld meer uren per dag aan het kijken 

naar televisie, DVD, film of serie dan havo/vwo-opgeleide jongeren.  

9. Besteedden havo/vwo-opgeleide jongeren gemiddeld meer uren per dag aan het 

voor school werken via schermen dan vmbo-opgeleide jongeren.  

10. Besteedden meisjes gemiddeld meer uren per dag aan sociale media dan jongens.  

11. Besteedden jongens gemiddeld meer dagen per week aan gamen dan meisjes.  

12. Besteedden jongens gemiddeld meer uren per dag aan gamen dan meisjes. 

13. Gaven jongens aan gemiddeld een betere slaapkwaliteit op schooldagen te ervaren 

dan meisjes. 

14. Gaven jongens aan gemiddeld een betere slaapkwaliteit op weekenddagen te 

ervaren dan meisjes. 
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Tabel 11. Fysieke activiteit tijdens tweede lockdown 

    Geslacht  Opleidingsniveau 

 Range Totaal  Jongens Meisjes  Vmbo Havo/vwo 

Zware fysieke 
activiteit 

        

    Dagen per week 0-7 2,0 (1,6)  2,2 (1,8) 1,8 (1,5)  1,5 (1,5) 2,2 (1,6) 

    Uren op zo’n daga 0-6 2,1 (1,5)  2,3 (1,6) 2,0 (1,4)  2,1 (1,9) 2,1 (1,3) 

Matig intensieve 
fysieke activiteit 

        

    Dagen per week 0-7 3,9 (1,9)  4,0 (2,1) 3,8 (1,8)  4,0 (2,3) 3,8 (1,7) 

    Uren op zo’n daga 0-6 1,7 (1,2)  2,0 (1,5) 1,6 (1,0)  1,7 (1,4) 1,8 (1,1) 

Wandelen         

    Dagen per week 0-7 5,2 (2,1)  4,8 (2,2) 5.4 (2,0)  5,2 (2,1) 5,2 (2,1) 

    Uren op zo’n daga 0-6 2,3 (1,6)  2,4 (1,5) 2,3 (1,6)  2,7 (1,7) 2,2 (1,5) 

Notitie. Gekleurde markeringen geven een statistisch significant verschil aan. Geel = klein verschil. 
Groen = middelgroot verschil. Blauw = groot verschil. Toelichting over statistische toetsing en 
bepaling van effectgrootte kan gevonden worden in de Appendix (blz. 26). aSchaal uren op zo’n dag: 0 
= 0 uur; 1 = 0,5 uur; 2 = 1 uur; 3 = 1,5 uur; 4 = 2 uur; 5 = 2,5 uur; 6 = 3 uur of meer. 
 
Uit Tabel 11 blijkt dat jongeren tijdens de tweede lockdown gemiddeld 2 dagen per week 

zware fysieke activiteiten (zoals hockey of wielrennen) beoefenen, gemiddeld 3,9 dagen per 

week matig intensieve fysieke activiteiten (zoals fietsen of dubbeltennis) beoefenen, en 5,2 

dagen per week wandelen. Jongeren met een havo/vwo-opleidingsniveau (2,2) beoefenden 

vaker zware fysieke activiteiten dan jongeren met een vmbo-opleidingsniveau (1,5). 

Verschillen in geslacht werden niet gevonden. Ook het aantal uren per dag op een fysiek 

actieve dag verschilde niet voor opleidingsniveau of geslacht voor alle soorten activiteiten 

tijdens de tweede lockdown. 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

Tabel 12. Roken tijdens tweede lockdown 

    Geslacht  Opleidingsniveau 

 Range Totaal  Jongens Meisjes  Vmbo Havo/vwo 

Nog nooit gerookt 0-100% 80,4%  81,3% 80,0%  81,4% 80,0% 

Trekje 0-100% 15,2%  14,6% 15,6%  11,6% 16,8% 

Vroeger gerookt, 
maar gestopt 0-100% 2,2%  2,1% 2,2%  4,7% 1,1% 

Rookt 1 keer per 
week of minder 0-100% 2,2%  2,1% 2,2%  2,3% 2,1% 

 

Aan de jongeren is ook gevraagd of ze tijdens de tweede lockdown roken (Tabel 12). 

Gemiddeld gaf 80,4% van de jongeren aan nog nooit gerookt te hebben. Een zeer kleine groep 

geeft aan 1 keer per week (of minder) te roken (2,2%). Geen van de jongeren rookte wekelijks 

of dagelijks. Verschillen in geslacht en opleidingsniveau zijn niet gevonden. 
 

Tabel 13. Alcoholconsumptie tijdens tweede lockdown 

    Geslacht  Opleidingsniveau 

 Range Totaal  Jongens Meisjes  Vmbo Havo/vwo 

Nog nooit 
gedronken 0-100% 31,9%  31,3% 32,2%  37,2% 29,5% 

Wel eens een slokje 
gedronken 0-100% 28,3%  27,1% 28,9%  23,3% 30,5% 

Vroeger gedronken, 
nu niet meer 0-100% 2,2%  0,0% 3,3%  2,3% 2,1% 

Drinkt 1 keer per 
week of minder  0-100% 31,9%  31,3% 32,2%  27,9% 33,7% 

Drint meerdere 
keren per week  0-100% 5,8%  10,4% 3,3%  9,3% 4,2% 

 

Bovendien is de alcoholconsumptie van jongeren nagevraagd (Tabel 13). Gemiddeld gaf 

31,9% van de jongeren aan nog nooit alcohol te hebben gedronken. Van de jongeren gaf 

31,9% aan 1 keer per week of minder alcohol te consumeren tijdens de tweede lockdown. 

5,8% van de jongeren dronk meerdere keren per week alcohol. Dagelijkse consumptie van 

alcohol werd door geen enkele jongere gerapporteerd. Er zijn geen significante verschillen in 

geslacht en-/of opleidingsniveau.  
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Tabel 14. Gebruik verslavende middelen tijdens tweede lockdown 

    Geslacht  Opleidingsniveau 

 Range Totaal  Jongens Meisjes  Vmbo Havo/vwo 

E-sigaret (met 
nicotine) 0-100% 5,8%  4,2% 6,7%  11,6% 3,2% 

Shisha-pen 
(zonder nicotine) 0-100% 8,7%  6,3% 10,0%  16,3% 5,3% 

Designerdrugs  0-100% 0,0%  0,0% 0,0%  0,0% 0,0% 

Waterpijp 0-100% 2,8%  0,0% 4,4%  4,7% 2,1% 

Lachgas 0-100% 2,2%  0,0% 3,3%  4,7% 1,1% 

Cannabis 0-100% 8,0%  10,4% 6,7%  7,0% 8,4% 

XTC 0-100% 0,7%  0,0% 1,1%  0,0% 1,1% 

Notitie. Gekleurde markeringen geven een statistisch significant verschil aan. Geel = klein verschil. 
Groen = middelgroot verschil. Blauw = groot verschil. Toelichting over statistische toetsing en 
bepaling van effectgrootte kan gevonden worden in de Appendix (blz. 26). 
 

Ook is het gebruik van verschillende (verslavende) middelen tijdens de tweede lockdown 

nagevraagd bij de jongeren, zie Tabel 14. Het gebruikt van de shisha-pen (zonder nicotine; 

8,7%), cannabis (8,0%) en de e-sigaret (5,8%) kwamen het vaakst voor tijdens de tweede 

lockdown. Het gebruik van de e-sigaret en de shisha-pen kwamen bovendien vaker voor bij 

vmbo-opgeleide jongeren (respectievelijk 11,6% en 16,3%) dan bij havo/vwo-opgeleide 

jongeren (respectievelijk 3,2% en 5,3%). Gebruik van een waterpijp (2,8%) en lachgas 

(2,2%) en XTC (0,7%) kwamen minder vaak voor. Daarnaast rapporteerde geen enkele 

jongere het gebruik van designerdrugs tijdens de tweede lockdown. Binnen de 

laatstgenoemde middelen zijn geen verschillen gevonden voor geslacht en opleidingsniveau.  
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Tabel 15. Verslavingsgevoel tijdens tweede lockdown 

    Geslacht  Opleidingsniveau 
 Range Totaal  Jongens Meisjes  Vmbo Havo/vwo 
Ongezond voedsel         
    Niet 0-100% 59,4%  70,8% 53,3%  58,1% 60,0% 
    Matig  0-100% 34,1%  27,1% 37,8%  37,2% 32,6% 
    Zeer  0-100% 6,5%  2,1% 8,9%  4,7% 7,4% 
Sociale media         
    Niet 0-100% 40,6%  64,6% 27,8%  46,5% 37,9% 
    Matig  0-100% 42,8%  20,8% 54,4%  32,6% 47,4% 
    Zeer  0-100% 16,7%  14,6% 17,8%  20,9% 14,7% 
Gamen         
    Niet 0-100% 78,3%  60,4% 87,8%  72,1% 81,1% 
    Matig  0-100% 13,8%  25,0% 7,8%  14,0% 13,7% 
    Zeer  0-100% 8,0%  14,6% 4,4%  14,0% 5,3% 
Sigaretten         
    Niet 0-100% 98,6%  100% 97,8%  97,7% 98,9% 
    Matig  0-100% 1,4%  0,0% 2,2%  2,3% 1,1% 
    Zeer  0-100% 0,0%  0,0% 0,0%  0,0% 0,0% 
Alcohol         
    Niet 0-100% 94,2%  93,8% 94,4%  88,4% 96,8% 
    Matig  0-100% 5,8%  6,3% 5,6%  11,6% 3,2% 
    Zeer  0-100% 0,0%  0,0% 0,0%  0,0% 0,0% 

Notitie. Gekleurde markeringen geven een statistisch significant verschil aan. Geel = klein verschil. 
Groen = middelgroot verschil. Blauw = groot verschil. Toelichting over statistische toetsing en 
bepaling van effectgrootte kan gevonden worden in de Appendix (blz. 26). 
 

Jongeren hebben gerapporteerd over hun gevoel van verslaving aan ongezond voedsel, 

sociale media, gamen, sigaretten en alcohol (zie Tabel 15). Een gevoel van verslaving 

kwam vaker voor bij sociale media (42,8% matig, 16,7% zeer), ongezond voedsel (34,1% 

matig, 6,5% zeer) en gamen (13,8% matig, 8,0% zeer) dan bij alcohol (5,8% matig, 0,0% 

zeer) en sigaretten (1,4% matig, 0,0% zeer). Daarnaast bleken meisjes meer gevoelens van 

verslaving te hebben voor sociale media (54,4% matig, 17,8% zeer) dan jongens (20,8% 

matig, 14,6% zeer), terwijl dit juist omgekeerd was voor gamen (jongens: 25,0% matig, 

14,6% zeer; meisjes: 7,8% matig, 4,4% zeer). Ten slotte bleek dat vmbo-opgeleide jongeren 

vaker verslavingsgevoelens rapporteerden voor alcohol (11,6% matig, 0,0% zeer) dan 

havo/vwo-opgeleide jongeren (3,2% matig, 0,0% zeer). Verslavingsgevoel voor voedsel en 

sigaretten was niet significant verschillend voor geslacht en opleidingsniveau. 
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Tabel 16. Schermtijd (op televisie, laptop, computer, tablet of smartphone) tijdens tweede 
lockdown 

    Geslacht  Opleidingsniveau 

 Range Totaal  Jongens Meisjes  Vmbo Havo/vwo 

TV, DVD, film of 
serie kijken 

        

 Dagen per week 0-7 4,4 (2,4)  3,6 (2,6) 4,8 (2,1)  4,6 (2,3) 4,3 (2,4) 

 Uren op zo’n daga 0-6 2,2 (1,0)  2,0 (1,1) 2,3 (1,0)  2,6 (1,2) 2,1 (0,9) 

Voor school werken         

 Dagen per week 0-7 5,0 (2,0)  5,0 (1,9) 5,0 (2,0)  4,4 (2,3) 5,2 (1,8) 

 Uren op zo’n daga 0-6 2,6 (1,3)  2,7 (2,7) 2,6 (1,3)  2,2 (1,4) 2,9 (1,3) 

Sociale media 
gebruiken 

        

 Dagen per week 0-7 6,6 (1,4)  6,4 (1,7) 6,7 (1,3)  6,4 (1,6) 6,6 (1,4) 

 Uren op zo’n daga 0-6 2,6 (1,2)  2,4 (1,2) 2,8 (1,2)  2,7 (1,4) 2,6 (1,1) 

Gamen         

 Dagen per week 0-7 2,3 (2,6)  4,7 (2,2) 1,0 (1,8)  2,4 (2,8) 2,2 (2,6) 

 Uren op zo’n daga 0-6 1,5 (1,7)  2,8 (1,4) 0,7 (1,3)  1,5 (1,8) 1,4 (1,6) 
Notitie. Gekleurde markeringen geven een statistisch significant verschil aan. Geel = klein verschil. 
Groen = middelgroot verschil. Blauw = groot verschil. Toelichting over statistische toetsing en 
bepaling van effectgrootte kan gevonden worden in de Appendix (blz. 26). aSchaal uren op zo’n dag: 0 
= 0 uur; 1 = minder dan 1 uur; 2 = 1-2 uur; 3 = 2-3 uur; 4 = 3-6 uur; 5 = 6-9 uur; 6 = meer dan 9 uur. 
 
Uit Tabel 16 blijkt dat jongeren tijdens de tweede lockdown gemiddeld 4,4 dagen per week 

televisie, DVD, film of serie kijken, gemiddeld 5 dagen per week voor school werken, 

gemiddeld 6,6 dagen social media gebruiken, en gemiddeld 2,3 dagen per week gamen op 

hun televisie, laptop, computer, tablet, smartphone. Meisjes (4,8) kijken gemiddeld vaker 

televisie, DVD, film of serie dan jongens (3,6), terwijl jongens (4,7) vaker gamen dan meisjes 

(1,0). Deze laatste bevinding werd ook gevonden in het aantal uren per dag (jongens: 2,8; 

meisjes: 0,7). Bovendien gebruiken meisjes (2,8) meer sociale media dan jongens (2,4) op een 

dag dat ze sociale media gebruiken tijdens de tweede lockdown. Wat betreft verschillen in 

opleidingsniveau, rapporteerden jongeren met vmbo-opleidingsniveau meer uren televisie, 

DVD, film of serie (2,6) en minder uren voor school werken (2,2) dan havo/vwo-opgeleide 

jongeren (respectievelijk 2,1 en 2,9). 
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Tabel 17. Slaap tijdens tweede lockdown 

    Geslacht  Opleidingsniveau 

 Range Totaal  Jongens Meisjes  Vmbo Havo/vwo 

Schooldagen         

Slaapurena 4-10  7,4 (1,2)  7,5 (1,1) 7,4 (1,2)  7,4 (1,3) 7,5 (1,1) 

Slaapkwaliteit  1-5 3,7 (0,8)  3,9 (0,8) 3,6 (0,8)  3,7 (0,8) 3,7 (0,8) 

Weekenddagen         

Slaapurena 4-10  8,3 (1,4)  8,5 (1,4) 8,2 (1,4)  8,3 (1,5) 8,3 (1,3) 

Slaapkwaliteit  1-5 4,0 (0,7)  4,3 (0,7) 3,9 (0,7)  4,0 (0,7) 4,1 (0,8) 

Notitie. Gekleurde markeringen geven een statistisch significant verschil aan. Geel = klein verschil. 
Groen = middelgroot verschil. Blauw = groot verschil. Toelichting over statistische toetsing en 
bepaling van effectgrootte kan gevonden worden in de Appendix (blz. 28). aHoeveelheid slaapuren 
minder dan 4 is gecodeerd als 4 uur; hoeveelheid slaapuren boven de 10 uur is gecodeerd als 10 uur. 
 

Ten slotte is het aantal slaapuren en de slaapkwaliteit van jongeren tijdens de tweede 

lockdown, op school- en weekenddagen bij jongeren uitgevraagd (zie Tabel 17). Jongeren 

sliepen gemiddeld 7,4 uren op schooldagen en 8,3 uren op weekenddagen. Dit verschilde niet 

tussen jongens en meisjes, of tussen jongeren met vmbo-opleidingsniveau en havo/vwo-

opleidingsniveau. De gerapporteerde slaapkwaliteit verschilde wel voor geslacht; jongens 

rapporteerde zowel op school- (3,9) als weekenddagen (3,6) een hogere slaapkwaliteit dan 

meisjes (respectievelijk 3,6 en 3,9).  
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5. Drink- en eetgedrag tijdens tweede lockdown 
 

Samenvatting significante verschillen 

Tijdens de tweede lockdown: 

1. Gaven jongens aan gemiddeld vaker snoep te consumeren dan meisjes.  

2. Gaven havo/vwo-opgeleide jongeren aan gemiddeld vaker fruit te consumeren dan 

vmbo-opgeleide jongeren.  

3. Gaven meisjes aan gemiddeld vaker rauwe groente te consumeren dan jongens. 

4. Gaven havo/vwo-opgeleide jongeren aan gemiddeld vaker warme groente te 

consumeren dan vmbo-opgeleide jongeren. 
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Tabel 18. Drinkgedrag tijdens tweede lockdown 

    Geslacht  Opleidingsniveau 

 Range Totaal  Jongens Meisjes  Vmbo Havo/vwo 

Thee (kopjes per 
dag) 

Vrije 
keuze 1,1 (1,6)  0,9 (1,3) 1,2 (1,8)  1,2 (2,0) 1,1 (1,4) 

Koffie (kopjes per 
dag) 

Vrije 
keuze 0,4 (0,8)  0,4 (0,8) 0,4 (0,9)  0,4 (1,0) 0,4 (0,8) 

Frisdrank (dagen 
per week) 0-7 2,9 (2,5)  3,1 (2,3) 2,7 (2,6)  2,8 (2,6) 2,9 (2,5) 

Energiedrankjes 
(dagen per week) 0-7 0,3 (0,9)  0,3 (0,7) 0,3 (1,0)  0,5 (1,4) 0,2 (0,5) 

Zoete 
zuiveldrankjes 
(dagen per week) 

0-7 1,3 (2,1)  1,7 (2,2) 1,2 (2,0)  1,7 (2,3) 1,2 (2,0) 

 

Wat betreft het drinkgedrag (zie Tabel 18) geven jongeren aan gemiddeld 1,1 kopjes thee en 

0,4 kopjes koffie per dag te drinken tijdens de tweede lockdown. Wat betreft de consumptie 

van gesuikerde dranken, rapporteerden jongeren gemiddeld 2,9 dagen per week frisdrank 

met suiker (zoals cola of limonade) te drinken, gemiddeld 0,3 dagen per week 

energiedrankjes te drinken, en gemiddelde 1,3 dagen per week zoete zuiveldrankjes (zoals 

Fristi of chocolademelk) te drinken tijdens de tweede lockdown. Jongens en meisjes 

verschilden niet in hun drinkgedrag. Bovendien werden er geen verschillen gevonden tussen 

jongens met een vmbo-opleiding en een havo/vwo-opleiding. 
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Tabel 19. Eetgedrag (dagen per week) tijdens tweede lockdown 

    Geslacht  Opleidingsniveau 

 Range Totaal  Jongens Meisjes  Vmbo Havo/vwo 

Cake  0-7 1,7 (1,7)  1,9 (1,8) 1,7 (1,6)  1,9 (1,8) 1,6 (1,6) 

Candybars 0-7 0,7 (1,3)  0,7 (1,3) 0,7 (1,3)  0,9 (1,6) 0,6 (1,2) 

Chocolade 0-7 1,5 (1,7)  1,3 (1,5) 1,7 (1,8)  1,3 (1,6) 1,6 (1,8) 

Snoep 0-7 2,0 (2,2)  2,8 (2,6) 1,5 (1,9)  2,2 (2,2) 1,9 (2,3) 

Chips 0-7 1,7 (1,2)  1,7 (1,3) 1,7 (1,1)  1,7 (1,5) 1,7 (1,0) 

Warme snacks 0-7 0,9 (0,9)  1,1 (1,2) 0,8 (0,7)  1,1 (1,2) 0,9 (0,8) 

Fruit 0-7 4,6 (2,2)  4,3(2,2) 4,7 (2,1)  3,9 (2,3) 4,9 (2,0) 

Rauwe groente 0-7 3,6 (2,3)  3,0 (2,4) 3,9 (2,1)  3,4 (2,3) 3,7 (2,3) 

Warme groente 0-7 5,2 (1,7)  5,5 (1,4) 5,0 (1,8)  4,6 (2,0) 5,4 (1,5) 

Notitie. Gekleurde markeringen geven een statistisch significant verschil aan. Geel = klein verschil. 
Groen = middelgroot verschil. Blauw = groot verschil. Toelichting over statistische toetsing en 
bepaling van effectgrootte kan gevonden worden in de Appendix (blz. 26). 
 
Ook is het eetgedrag van jongeren gemeten via een negental soorten voeding (zie Tabel 19). 

De meer ongezonde soorten voeding werden ieder gemiddeld ongeveer 1 tot 2 dagen per 

week gegeten door de jongeren tijdens de tweede lockdown (cake: 1,7; candybars: 0,7; 

chocolade: 1,5; snoep: 2,0; chips: 1,7; warme snacks: 0,9). De consumptie van de meeste 

ongezonde producten verschilde niet voor geslacht en opleidingsniveau. Een uitzondering was 

de consumptie van snoep. De cijfers laten zien dat jongens vaker snoep aten (2,8) dan meisjes 

(1,5) tijdens de tweede lockdown. 
 

Voor wat betreft de gezonde producten eten jongeren deze producten gemiddeld 3 tot 5 keer 

per week (fruit: 4,6; rauwe groente: 3,6; warme groente: 5,2) tijdens de tweede lockdown. 

Daarnaast blijkt dat jongeren met een havo/vwo-opleiding (fruit: 4,9; warme groente: 5,4) 

vaker fruit en warme groente consumeerden dan jongeren met een vmbo-opleiding (fruit: 3,9; 

warme groente: 4,6). De consumptie van rauwe groente verschilde binnen geslacht; meisjes 

(3,9) rapporteerden vaker rauwe groenten te eten dan jongens (3,0).  
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Samenvattende nabeschouwing 
 

Binnen het onderwerp COVID-19 tijdens de tweede lockdown werden er geen verschillen 

gevonden tussen jongens en meisjes en tussen vmbo-opgeleide jongeren en havo/vwo-

opgeleide jongeren in de mate van het meemaken van stressvolle gebeurtenissen. Echter, in de 

beleving van de coronacrisis zien we wel significante geslachtsverschillen. Zo gaven meisjes 

aan zich meer zorgen te maken over de coronacrisis en (her)besmetting en rapporteerde 

meisjes meer negatieve gevoelens door de tweede lockdown vergeleken met jongens. Ook 

viel op dat vmbo-opgeleide jongeren zich gemiddeld strikter aan de corona-maatregelen 

hielden en dat gemiddeld gezien een afname in beweeggedrag werd gerapporteerd. 
 

Wat betreft het sociaal-emotioneel functioneren van jongeren tijdens de tweede lockdown 

waren er opvallende geslachtsverschillen. Zo rapporteerden meisjes over het algemeen een 

lager sociaal-emotioneel functioneren (een lager geluksgevoel, meer stress door school, een 

hogere mate van eenzaamheid ten opzichte van vrienden, meer depressieve symptomen en 

meer ruminatie) dan jongens tijdens de tweede lockdown. Verschillen in opleidingsniveau 

werden niet gevonden voor sociaal-emotioneel functioneren. 
 

Over het algemeen leken jongeren binnen hun sociale relaties tijdens de tweede lockdown 

tevreden te zijn en een hoge connectie te ervaren met hun biologische ouders, beste vriend(in) 

en huidige romantische relatie, en vrij weinig conflict en spanning te ervaren binnen deze 

relaties. Er waren weinig verschillen binnen geslacht en opleidingsniveau. Wel rapporteerden 

meisjes meer conflict met de moeder en meer spanning met de romantische relatie. 
 

Wat betreft de leefstijl van jongeren tijdens de tweede lockdown, werden er weinig geslachts- 

en opleidingsniveauverschillen gevonden voor fysieke activiteit, alcohol en roken. Voor 

verslavingsgevoel en gebruik van (verslavende) middelen daarentegen, bleek dat vmbo-

opgeleide jongeren vaker een e-sigaret en shisha-pen gebruiken en zich meer verslaafd voelen 

aan alcohol dan havo/vwo-opgeleide jongeren. Wat betreft schermtijd blijken meisjes meer 

gebruik te maken van en zich meer verslaafd te voelen aan sociale media, terwijl dit voor 

jongens het geval is voor gamen. Daarnaast rapporteerden jongens een betere slaapkwaliteit. 
 

Ten slotte, voor drink- en eetgedrag tijdens de tweede lockdown, werden er geen verschillen 

gevonden tussen jongens en meisjes en tussen vmbo-opgeleide jongeren en havo/vwo-

opgeleide jongeren in drinkgedrag. Wat betreft eetgedrag lijken jongens (vaker snoep, minder 

vaak rauwe groenten) en vmbo-opgeleide jongeren (minder vaak fruit en warme groenten) 

ongezonder te eten dan meisjes en havo/vwo-opgeleide jongeren. 
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Appendix 
 

Toelichting statistische toetsing en bepaling effectgrootte 

Om na of gemiddelden of frequenties daadwerkelijk van elkaar verschillen binnen geslacht en 

opleidingsniveau (“statistisch significant” zijn), zijn er twee soorten statistische toetsen 

uitgevoerd, respectievelijk zogenaamde t-toetsen en chi-kwadraattoetsen. Om een indicatie te 

geven hoe groot de gevonden verschillen zijn, is er gebruik gemaakt van effectgroottes, 

respectievelijk de Cohen’s d (voor de t-toetsen) en de Cramér’s V (voor de chi-

kwadraattoetsen). In de tabellen is de grootte van deze verschillen, indien significant, visueel 

weergegeven door middel van drie kleuren: Kleine effecten zijn gemarkeerd in het geel; 

middelgrote effecten zijn groen gemarkeerd; en grote effecten hebben een blauwe markering.  


