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Jeugd 2003, cijfers en feiten
Vandaag verschijnt de publicatie Jeugd 2003, cijfers en feiten. Deze CBSpublicatie maakt deel uit van de Landelijke Jeugdmonitor en biedt een breed
overzicht van de leefsituatie van jongeren aan de hand van verschillende
thema’s.

Jongeren en het gezin
De meeste kinderen groeien op in een gezin met twee ouders. Ruim 10
procent van de jongeren van 12-17 jaar maakt deel uit van een
eenoudergezin. Kinderen die opgroeien in een eenoudergezin worden het
vaakst getroffen door een laag inkomen.
Ruim acht van de tien thuiswonende jongeren zijn tevreden over de wijze
waarop hun ouders hen opvoeden. Een door veel jongeren genoemd
strijdpunt met de ouders is ‘het meehelpen in de huishouding’. Ook
onderwerpen als het ‘belang van school en studie’ en ‘het tijdstip van
thuiskomen ’s avonds’ leiden wel eens tot problemen met ouders.

Gezondheid en welzijn
Specifieke aandoeningen onder jongeren zijn dyslexie en hyperactief gedrag
(ADHD). In 2001 had 4 procent van de kinderen van 4-11 jaar last van
woordblindheid of dyslexie. Hyperactief gedrag kwam voor bij ongeveer 5
procent van de kinderen van 2-11 jaar.
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Veel jongeren houden er geen gezonde leefstijl op na. Vooral 18-24-jarigen
roken en drinken veel. Een groot deel van hen heeft wel eens drugs gebruikt.
Driekwart van de jongeren tot 18 jaar en de helft van de 18-24-jarigen
beweegt te weinig. In laatstgenoemde leeftijdsgroep is 20 procent te dik.

Onderwijs, arbeid en inkomen
In het schooljaar 2001/2002 gingen ruim 1,5 miljoen kinderen naar de
basisschool. Ruim 900 duizend leerlingen zaten in het voortgezet onderwijs.
Iets minder dan de helft van de scholieren en studenten van 15-17 jaar heeft
een bijbaan. Het gemiddelde scholiereninkomen is 113 euro per maand.
Een groot deel van de 18-24-jarigen heeft het voltijdonderwijs verlaten en is
actief op de arbeidsmarkt. In 2001 werkten bijna zes van de tien 18-24-jarigen
in een baan van twaalf uur of meer per week.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persdienst van het CBS.
Tel. (070) 337 58 16
Fax (070) 337 59 71
E-mail: persdienst@cbs.nl
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Vrije tijd
Jongeren beschikken over ongeveer 6 uur vrije tijd per dag. Televisie is een
belangrijke invulling van die vrije tijd. Bijna 60 procent van de 4-11-jarigen en
76 procent van de 12-17-jarigen kijkt minstens 10 uur per week. Daarnaast is
ook het gebruik van de pc en internet populair onder jongeren. Zij gebruiken
internet veel om te e-mailen en te zoeken naar specifieke informatie. Met
‘chatten’ spannen de 12-17-jarigen de kroon: tweederde van de meisjes ‘chat’
en de helft van de jongens.

Veiligheid en criminaliteit
Ruim een kwart van de jongeren onder de 25 jaar zegt zich wel eens onveilig
te voelen. Driekwart van alle jonge vrouwen opent na tien uur ’s avonds niet
meer voor een vreemde. Zo’n 15 procent van de jongeren heeft het
uitgaansgedrag aangepast om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van
een misdrijf.
Jaarlijks zijn ongeveer vier van de tien jongeren onder de 25 jaar slachtoffer
van veel voorkomende criminaliteit. Jongeren zijn niet alleen relatief vaak
slachtoffer, zij zijn ook vaak dader. In 2001 was bijna 17 procent van alle door
de politie gehoorde verdachten in de leeftijd van 12-17 jaar. Jeugdcriminaliteit
is nog steeds vooral een zaak van jongens. Het aandeel meisjes onder de
verdachten is de laatste jaren wel toegenomen.
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