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SAMENVATTING

Hieronder worden puntsgewijs de belangrijkste bevindingen van dit rapport samengevat. Het beperkt

zich daarbij tot de analyses en resultaten zoals die in dit rapport aan de orde zijn gekomen. Na de

analyse en rapportage van de resultaten naar de onderscheiden gemeenten en buurten, zullen ook een

aantal conclusies ten aanzien van onderzoek ten behoeve van het buurtkenmerkensysteeem worden

geformuleerd.

Het onderzoek

1. Het belangrijkste doel van het ondezoek was het vaststellen van psychische en psychosociale

problematiek bij leerlingen in de tweede klas van het voortgezet onderwijs in het werkgebied van de

GGD Oostelijk Zuid-Limburg. Daartoe werd aan de helft van leerlingen van het tweede leerjaar van

scholen voor voortgezet onderwijs een vragenlijst voorgelegd. De belangrijkste onderdelen van de

vragenlijst waren de Youth Self Report (YSR) van Achenbach in de Nederlandse bewerking van

Verhulst en de Vragenlijst naar Ervaren Psychosociale Problematiek (VEPP), in de bewerking van

Stolwijk en Raat (1991). De YSR meet probleemgedrag dat kan wijzen op psychiatrisch relevante

problematiek; de VEPP meet problemen zoals die door leerlingen zelf worden ervarcn.

M e dew erking en representativiteit

2. Van de 24 scholen in het werkgebied van de dienst hebben 22 scholen hun medewerking verleend;

bij de 2 scholen die niet wilden meewerken, gaat het om kleine scholen met een minimaal deel van

de totale leerlingpopulatie in de regio.

3. Van alle leerlingen in de benaderde klassen heeft 887o meegewerkt. De nonresponse is voor 5 van

de l2Vo te wijten aan afuezigheid door spijbelen en ziekte; dit percentage is normaal voor dit soort

onderzoek.

4. De andere helft van de nonresponse is te wijten aan weigeringen van leerlingen, maar vooral van

ouders; dit percentage is groter dan in soortgelijk onderzoek.

5. De nonresponse is op IBO en LBO aanzienlijk groter dan op de andere ondenvijssoorten. Omdat

men er van uit mag gaan dat psychische problematiek bij mensen die niet aan dit soort onderuoek

meewerken, hoger ligt dan bij mensen die wel meewerken, is de in dit rapport gerapporteerde psychische

problematiek op het IBO en LBO een onderschatting van de in werkelijkheid aanwezige problematiek.
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6. Afgezien van het gestelde onder punt 5 mag men ervan uitgaan dat de onderszoeksgroep een

getrouwe afspiegeling vormt van de populatie.

De Youth Self Report Form

De YSR kent I 19 items met probleemgedragingen. Deze items vallen uiteen in een aantal schalen:

- Teruggetrokken gedrag

- Lichamelijke klachten

- Angstig en depressief gedrag

- Sociale problemen

- Problemen met gedachten

- Aandachtsproblemen

- Delinquent gedrag

- Agressief gedrag

De eerste drie kunnenworden gecombineerd tot een schaal: Internaliseren; de laatste twee tot de schaal

Exterraliseren.

Per schaal werden somscores berekend. Bovendien werden de percentages leerlingen vastgesteld die

een somscore kregen boven wat in de normale populatie te verwachten yalt. Daarbij werden standaard

YSR-normen gehanteerd, die voor jongens en meisjes uiteenlopen. Een dergelijke score wordt in dit

rapport beschouwd als een indicatie van een potentieel serieus te nemen probleem.

7. De gemiddelde YSR-scores hangen duidelijk samen met het geslacht van de respondenten. Meisjes

scoren hoger op de schalen Teruggetrokken gedrag, Lichamelijke klachten, Angstig en depressief gedrag

en Aandachtsproblemen. Bij meisjes worden ook meer indicaties gevonden van potentieel emstige

problematiek.

8. VWO-leerlingen scoren gunstiger op alle YSR-schalenl bU hen worden ook nauwelijks potenti€le

probleemindicaties gevonden.

9. IBO-leerlingen scoren op vrijwel alle schalen zeer ongunstig. Het percentage leerlingen met

tenminste twee probleemindicaties ligt op het IBO met l9%o- relatief groot.

10. Op de schalen Teruggetrokken gedrag, Lichamelijke problemen, Angstig en depressief gedrag en

Sociale problemen is sprake van een duidelijke en stelselmatige samenhang met ondenuijs-niveau.
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Leerlingen van een lager niveau scoren problematischer en bij hen worden vaker potentiOle probleem-

indicaties gevonden.

11. De verschillentussen individuele scholen op de YSR-schalen zijn overhet algemeen gering en

statistisch niet significant.

12. Leerlingen in de tweede klas van 15 jaar en ouder zijn voor het merendeel leerlingen die waar-

schijnlijk tenminste 66n maal zijn blijven zitten. Deze leertingen laten op elke YSR-schaal meer

problemen blijken. Bij hen worden zeer veel potentiele probleemindicaties gevonden.

De Vragenlijst naar Ervaren Psychosociale problematiek

Uit deze vragenlijst worden vier schalen geconstrueerd:

l. Problemen met zichzelf

2. Problemen met leren

3. Problemen thuis

4. Problemen met school.

Net als bij de YSR werden per schaal de somscores berekend. De VEPP kent geen door empirisch

onderzoek vastgestelde criteria om een'normale score' te onderscheiden van scores die op serieus te

nemen problematiekwijzen. In plaats daarvan werd vastgesteld welke leerlingen -op elke afionderlijke

schaal- tot de groep leerlingen met de hoogst scores behoorden. Danrtoe werd een op zichwillekeurige

grens gehanteerd, waarbij maximaal l0Vo van de leerlingen in de groep met de hoogste score zou

worden ingedeeld. De criteria zijn voor jongens en meisjes gelijk.

13. De gemiddelde VEPP-scores op de schalen Problemen met leren en Problemen met school lopen

voor jongens en meisjes niet uiteen; meisjes ervaren wel wat meer Problemen met zichzelf en met thuis.

Met name op de laatste schaal horen meisjes aanzienlijk vaker tot de hoogst scorende leerlingen dan

jongens.

14. De VEPP-schaal Problemen met school hangt duidelijk samen met het onderwijsniveau: hoe lager

het niveau, des te meer problemen de leerlingen ervaren.

15. Op de VEPP-schaal Problemen met leren zijn het de VWO- en HAVO-leerlingen die de meeste

problemen ervaren.

ut
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16. De VEPP-schaal Problemen met zichzelf hangt nauwelijks samen met ondenvijsniveau.

17. IBO-, LBO en MAVOJeerlingen ervaren meer problemen thuis.

18. De leerlingen in de tweede klas van 15 jaar en ouder scoren met name op de VEPP-schalen

Problemen thuis en Problemen met school ongunstiger.

Ervaring met mishandeling

19. E6n op de tien leerlingen meldt ervaring met mishandeling; bij 4Vo kwam dat vaker dan 2 maal

voor. Meestal ging het daarbij om mishandeling door een volwassenen (66Vo) en door een bekende

(87Vo).In meer dan de helft van de gevallen gaat het om mishandeling door een bekende volwassene.

20. VwO-leerlingen melden minder vaak ervaringen met mishandeling dan de andere leerlingen.

21. Leerlingenvan15jaarenoudermeldenvakerervaringmetmishandelingdandejongereleerlingen.

22. Bij leerlingen die ervaring met mishandeling melden is, sprake van een opeenstapeling van

problemen; dat uit zich in hogere scores op alle YSR- en VEPP-schalen. Van hen krijgt bijna twee derde

een YSR-indicatie van potentieel emstige psychische problematiek; in de totale onderzoeksgrcep ligt

dat met 25Vo veellageL

Ervaring met ongewenste sel<sualiteit

23. Yan alle tweede-klassers meldt6Vo ervaringen met ongewenste seksualiteit. In tenminste een kwart

van de gevallen gaat het daarbij om seksuele ervaringen met een bekende volwassene

24. Op IBO, LBO en MAVO zijn relatief veel leerlingen met ervaring met ongewenste seksualiteit waar

bekende volwassenen bij befrokken waren.

25. Het percentage dat ongewenste seksualiteit rapporteert ligt bij de leerlingen van 15 jaar en ouder

meer dan drie keer zo hoog als bij de jongere leerlingen.

26. Bij de jongens wordt door 47o ervaring met ongewenste seksualiteit gemeld: in llVo van deze

gevallen zou het gaan om ervaringen met een bekende volwassene; bij de meisjes liggen beide

percentages beduidend hoger (7Vo resp.33Vo)

tv
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27. Ook bij de leerlingen die ervaring met ongewenste seksualiteit melden is sprake van een opeen-

stapeling van psychische problemen, zich uitend in een hogere scorc op alle YSR- en VEPP-schalen

en in een aanzienlijk hoger percentage probleemindicaties, op YSR en VEPp.

Problemen die de leerlingen dag en nacht bezighouden

28. Wn op de zes leerlingen heeft een prcbleem dat hen dag en nacht bezighoudfi bij 6OVo van deze

leerlingen werd tenminste 66n YSR-indicatie gevonden voor de mogelijke aanwezigheid van emstige

prcblematiek.

B ekendheid met instelling e n

29. Yeel voorzieningen in de regio zijn bij de leerlingen niet of nauwelijks bekend. Meer dan de helft

van de leerlingen heeft nooit gehoord van Adjeu, J.E.M., Jes, Elmar, het RIAGG en het Bureau

Vertrouwensarts.

30. Meisjes kennen iets meer voorzieningen dan jongens; de belangrijkste verschillen vinden we hier

ten aanzien van het Bureau Vertrouwensarts. Ook de Kinder- en Jeugdtelefoon is bij meisjes bekender.

31. Tussen de leerlingen van de onderscheiden ondenvijssoorten bestaat er weinig verschil in bekend-

heid met voorzieningen in de regio. Datzelfde geldt voor de verschillende leeftijdscategorie€n.

C ontact met instellingen

32. Slechts een kleine groep leerlingen heeft de afgelopen 5 jaar contact gehad met een van de

genoemde voorzieningen - de IGAGGD uitgezonderd. Vier procent heeft contact gehad met RIAGG

en Maatschappelijk Werk; drie procent heeft contact opgenomen met de Kinder- en Jeugdtelefoon.

33. IBO- en LBO-leerlingen hebben vaker contact gehad met een instelling dan HAVO- en VWO-

leerlingen.

34. Meisjes hebben bijna twee keer zo vaak contact gehad met een instelling als jongens.

35. De leerlingen van 15 jaar en ouder hebben aanzienlijk meer contact gehad met een instelling; dat

geldt voor jongens en meisjes.
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36. Van de leerlingen die op geen enkele YSR-schaal een potentiele probleemindicatie kreegheeftT%o

contact gehad met een instelling, JGAGGD uitgezonderd. Van de leerlingen met 66n enkele probleem-

indicatie heet l4Vo zo'n contact gehad; van de leerlingen met 3 of meer probleemindicaties heeft 317o

een dergelijk contact gehad.

37. Yan de leerlingen met 3 of meer YSR-prcbleemindicaties heeft 697o de afgelopen jaren (dus) geen

contact gehad met een instelling. Bij de jongens ligt dat percentage met 827o veel hoger dan bij de

meisjes (617o). Vergelijkbare relaties vinden we bij de VEPP-probleemscores.

Behoefte aan een gesprek over problemen

38. E6n op de acht leerlingen meldt in de vragenlijst dat zij een probleem hebben waarover zij graag

met iemand zouden willen praten. Bij de meisjes ligt dat aanzienlijk hoger dan bij de jongens (237o

resp.9Vo).

39. In voorkomende gevallen zou men dan het liefst willen praten met iemand uit de eigen kring van

bekenden en venilanten. Daamaast wil men zich -in 7Vo vut de gevallen- wenden tot een leraar of

lerares. Van de professionele begeleiders en hulpverleners, kiest men het meest voor een 'psycholoog

of maatschappelijk werker'(l2Vo), meer dan voor bijvoorbeeld de huisarts of de schoolarts (57o resp

3Vo).

40. Leerlingen die een of meer YSR-probleemindicaties krijgen uiten vaker de behoefte aan een gesprck

over problemen. Maar ook de meerderheid van de leerlingen met meer dan 3 potenti€le probleem-

indicaties heeft uit zichzelf geen behoefte aan een gesprek.

41 . Meisjes met meerdere probleemindicaties uiten vaker de behoefte aan een gesprek dan jongens (23Vo

resp.97o). Ook op het MAVO en bij de oudere leerlingen gaan probleemindicaties meer gepaard met

de behoefte ium een gesprek om over problemen te praten. Een soortgelijke patroon vinden we bij de

hoge VEPP-scores).

42. De door leerlingen geuite hulpbehoefte hangt ook samen met de aard van de bij hen aanwezige

problematiek. Probleemindicaties op de YSR-schalen Angstig/depressief gedrag, Teruggefokken gedrag

en Sociale problemen gaan relatief vaak gepaard aan de behoefte om met iemand te praten. Bij

probleemindicaties op de schalen Agressief gedrag, Delinquent gedrag, Problemen met gedachten en

ook Lichamelijke problemen is dat veel minder het geval.

v,
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Verzoek om een afspraak

43. Na het invullen van de vragenlijst kregen de leerlingen een formulier waarop zij konden aangeven

dat zij graag door iemand benaderd zouden worden om over problemen te praten. Van alle leerlingen

die aan het onderzoek hebben meegewerkt, heeft 37o gevraagd om een dergelijk contact.

Vergelijking met andere onderzoeken

M. De leerlingen in het tweede leerjaar van het voorgezet ondenvijs in Oostelijk Zuid-Limburg geven

op alle YSR-schalen meer blijk van problemen dan de voorlopige YSR-normgegevens zouden doen

verwachten. Voor meisjes geldt dat sterker dan voor jongens.

45. De leerlingen in het tweede leerjaar van het voorgezet onderwijs in Oostelijk Zuid-Limburg geven

op twee VEPP-schalen aan meer problemen te ervaren dan leerlingen in Rotterdam en Apeldoom; het

gaat hier om de schalen Problemen thuis en Problemen met zichzelf. Dit zijn twee schalen die gepaard

gaan met het idee dag en nacht bezig te zUn met een probleem en de wens om over problemen te praten;

schalen waaraan derhalve relatief veel gewicht moet worden toegekend.

46. Er zijn enige argumenten om de hogere YSR-scores in Oosteluk Zuid-Limburg enigszins te

relativeren. Deze nuancering kan echter niet verhullen dat er bij de tweede-klas leerlingen in Oostelijk

Zuidlimburg sprake is van veel psychosociale pnrblematiek; meer dan in vergelijkbaar onderzoek elders

bleek te bestaan.

yu
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I. OPZET EN IIITVOERING VAN HET ONDERZOEK

1.1 Inleiding

Op de GGD Oostelijk Zuid-Limburg wordt een 'buurtkenmerkensysteem' opgezet. Doel van dit systeem

is de bij de GGD aangesloten gemeenten regelmatig te kunnen voorzien van gegevens die van belang

zijn voor de uitvoering van de taken op het gebied van de volksgezondheid die zij in het kader van de

Wet op de Collectieve Preventie hebben gekregen. In dit geautomatiseerde gegevensbestand moeten

gegevens betreffende de gezondheidstoestand van de bevolking in de afzonderlijke gemeenten en wijken

binnen die gemeenten, alsmede gegevens over factoren die relevant zijn voor de volksgezondheid

worden opgenomen. Edn van de manieren waarop dergelijke gegevens verzameld kunnen worden is

het uitvoeren van epidemiologisch ondezoek onder de bevolking.

De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD-Oostelijk Zuid-Limburg heeft een ruime ervaring met

het doen van dergelijk onderzoek. Zijheeft regelmatige geparticipeerd in landelijke peilingen Jeugdzond-

heidszorg. Bovendien heeft zij ook buiten dergelijke landelijke projecten gebruik gemaakt van gestan-

daardiseerde meetinstrumenten bij het uitvoeren van haar taak: begeleiding en ondersteuning van de

gezonde lichamelijke, psychosociale en psychische ontwikkeling van jeugdigen in haar werkgebied. De

vragenlijsten naar lichamelijke en psychische klachten in het project in het kader van het project

Adolescentenzorg (vgl. o.a. Heller, Lempers en de Wolff, 1983) zijn daarvan een voorbeeld.

In het kader van het op te zetten buurtkenmerkensysteem bestond behoefte aan een proeforoject om

ervaring op te doen met de mogelijkheden en de beperkingen van epidemiologisch bevolkingsondezoek.

In aansluiting op en als ondersteuning van de activiteiten vanuit de IGZ werd besloten dit onderzoek

te concentreren op psychische en psychosociale problematiek bij adolescenten.

Het NIPGINO werd verzocht daartoe een onderzoeksvoorstel te schrijven. Overleg over onder andere

vraagstelling, onderzoeksgroep en meetinstrumenten resulteerde uiteindelijk in het onderzoek waarover

in dit verslag wordt gerapporteerd. Centraal in dit rapport staan de verschillen tussen onderwussoorten

en jongens en meisjes.

In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de opzet en de uitvoering van het onderzoek. Het tweede

hoofdstuk bevat een beschrijving van de ondezoeksgroep. In de daarop volgende hoofdstukken wordt
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ingegaan op de resultaten. In het zesde en laatste hoofdstuk worden de gegevens vergeleken met die

uit andere onderzoeken, elders in Nederland.

Op de scholen, die in ruime mate aan het onderzoek hebben willen meewerken, bleek de behoefte aan

schoolspecifieke informatie te bestaan. In een bijlage (t) wordt daarom voor elke school die aan het

onderzoek heeft meegewerkt een schoolprofiel opgenomen.

In een volgend rapport zal ingegaan worden op verschillen tussen de gemeenten in het werkgebied van

de dienst en verschillen tussen een aantal wijken.

1.2 De vraagstelling

Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van aard en mate van psychische en psychosociale

problematiek bij leerlingen van het voortgezet ondenvijs in het werkgebied van de GGD Oostelijk Zuid-

Limburg, en wel zodanig dat de gegevens inzicht geven in verschillen tussen ondenvijssoorten, seksen

en gemeenten. Ten aar]zien van de gemeente Kerkrade moeten ook verschillen tussen afzonderlijke

wijken zichtbaar gemaakt worden. Zo mogelijk zou dit ook dienen te gebeuren voor de verschillende

buurten in de gemeente Gulpen.

Tevens moet nagegaan worden in hoeverre de leerlingen op de hoogte zijn van bestaande mogelijkheden

tot begeleiding en hulpverlening en in hoevene zij daaraan behoefte hebben.

De vraagstelling luidt daarmee als volgt:

- Wat is de prevalentie van -door de leerlingen zelf gerapporteerde- psychosociale problematiek bij

leerlingen in het tweede leerjaar van het voortgezet ondenvijs?

- Welke contacten hebben zij met voorzieningen in de regio op het gebied van psychosociale

problematiek?

- In hoeverre zijn leerlingen op de hoogte van het bestaan van deze instellingen en in hoeverre

hebben zij behoefte aan begeleiding bij eventuele problemen?

- In hoeverre zijn er verschillen tussen ondenvijssoorten, buurten (gedeeltelUk) en jongens en meisjes

in deze gegevens?
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1.3 Onderzoeksgroep

Bij het benaderen van adolescenten in de algemene populatie bestaan grofweg drie mogelijkheden:

bezoek op woonadres, post op woonadres en benadering op school. Benadering door middel van de

post heeft als nadeel dat er een groter aantal personen niet aan het ondezoek zal meedoen; bovendien

heeft men als onderzoeker minder garanties dat de vragenlijst niet onder het toeziend oog van derden

wordt ingevuld. Het bezoeken van respondenten is een arbeidsintensieve en kostbare procedure. Daarom

werd besloten te proberen de respondenten via het onderwijs te benaderen, en wel door middel van een

klassikale afrrame van de vragenlijsten. Dit is een bepmefde wijze van dataverzameling, waarbij de

respons en de representativiteit goed in de hand kan worden gehouden. Nadeel van deze methode is

dat frequente spijbelaars en leerlingen die vaak ziek zijn, minder goed bereikt worden (vergelijk Vogels

en van der Vliet, 1990). Deze groepen zijn echter ook met andere wijzen van benadering niet dan met

zeer grote inspanning te bereiken (vgl. o.a. Andries en Vogels, 1985).

De vraagstelling impliceert dat niet alleen gestreefd zou moeten worden naar voldoende aantallen

leerlingen binnen de onderscheiden ondenvijssoorten en seksen, maar ook binnen de afzonderlijke

gemeenten in de regio en voor de afzonderlijke buurten vootzover die in het ondezoek bezien zouden

moeten worden. Ten aanzien van ondenvijssoort werden 5 categoriedn onderscheiden: IBO, LBO,

MAVO, HAVO en VWO. De verschillende gemeenten in de regio staan weergegeven in tabel 1.1.

Met name het criterium buurten leverde bij de bepaling van de onderzoeksgroep problemen op.

Aanvankelijk was het de bedoeling aandacht te besteden aan buurten in Kerkrade en Gulpen. Gevolg

daarvan zou geweest zijn dat er relatief veel verschillende buurten, waaronderverschillende met relatief

weinig adolescenten, aan het onderzoek zouden moeten meedoen. Zelfs met onderzoek onder alle

leerlingen is het bij dergelijke kleine buurten vrijwel onmogelijk om bij eventuele verschillen uit te

maken in hoevene het gaat om verschillen die statistisch gesproken serieus te nemen zijn of om

verschillen die alleen door toevallige fluctuaties zijn ontstaan en bijvoorbeeld over een of twee jaar

geheel verdwenen of zelfs in omgekeerde richting zijn omgeslagen. Een aantal schattingen leidde tot

de conclusie dat bij benadering van 5O7o van alle leerlingen de aantallen in buurten van tenminste 4.000

inwoners voldoende zouden zijn om statistisch verantwoorde uitspraken te kunnen doen. Naarverwach-

ting zouden dan van elke buurt van tenminste 4.000 inwoners zo'n4O I 50 leerlingen benaderd kunnen

worden.
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Ttuel 1.1 Owzicht van de gsmsenbn in het gewest Oosolijk Zrid-Limburg

Brunssum

Gulpen

Heeden

Kerkade
Landgraaf

Nuth

Onderbankon

Simpelveld

Vaals

Voerendaal

Witlem

De keuze viel op het benaderen van de leerlingen van het tweede leerjaar. Dat gebeurde op grond van

de volgende overwegingen:

Het verdient de voorkeur om op een vroeg tijdstip inzicht te krijgen in bestaande problematiek;

algemeen woldt aangenomen dat het dan gemakkelijker is om te voorkomen dat leerlingen nog dieper

in de problemen komen. Binnen het verband van het onderwus en ondersteunende instellingen bestaan

daarvoor verschillende mogelijkheden, zowel in de sfeer van voorlichting als van begeleiding en

hulpverlening.

In het eerste leerjaar zitten de leertngen nog vrijwel allemaal in ongedifferentieerde brugklassen. Na

het eerste leerjaar kiezen de meeste leerlingen voor een van de verschillende onderwijssoorten, hetgeen

nogal eens gepaard gaat met verandering van school. Benadering van leerlingen in het eerste leerjaar

zou daarom tot gevolg hebben dat onduidelijk zou blijven in hoeverre er belangrijke verschillen bestaan

tussen de verschillende onderwrjssoorten en tussen afzonderlijke scholen.

Alle scholen (N=23) voor voortgezet ondenvijs in de regio kregen een brief toegestuurd met een globale

beschrijving van het ondenoek en de mededeling dat een medewerker van de GGD op korte termijn

contact zou opnemen met de vraag of de school aan het onderzoek zou willen meewerken. Alle scholen

in de regio bleken uiteindelijk bereid tot medewerking, op twee na. Het betrof hier twee kleine scholen

met in totaalZ%o van de totale leerlingpopulatie in de regio. Edn school heeft pas geruime tijd na de

trekking van de steekproef alsnog medewerking aan het onderzoek toegezegd.

Op elke participerende school werd geihventariseerd welke klassen van welke onderwijssoort aanwezig

waren en hoeveel leerlingen die klas telde. Daamaast werd nagegaan of klassen wellicht (mede) werden

samengesteld op basis van de woonplaats van de leerlingen.
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Uit dit overzicht van klassen werd een steekproef getrokken, met de volgende uitgangspunten:

- binnen elke school viel de helft (afgerond naar boven) van alle rweede klassen binnen de steek-

proef;

- binnen elke school werd zoveel mogelijk tenminste 66n klas van alle aanwezige ondenrijssoorten

in de steekproef opgenomen; de keuze tussen verschillende klassen van dezelfde ondenrijssoort

binnen een en dezelfde school was gebaseerd op toeval;

- voor de regio in zijn geheel moesten de samenstelling van de steekproef naar onderwijssoort

optimaal overeenkomen met die in de totale populatie; daartoe werden correcties aangebraclrt, bij

voorbeeld door op een school in plaats van 6€n HAVO- en twee VWO-klassen, 66n VWO- en t\ilee

HAVO-klassen op te nemen.

Correcties naar samenstelling op basis van woonplaats leken, gezien de beschikbare informatie, niet

nodig.

In tabel 1.2 staat de aldus samengestelde steekproef weergegeven, ook in vergelijking met de totale

populatie tweede klassers in de participerende scholen, voozover bekend op het moment van steekproef-

trekking.

Tabel 1.2 Samenstelling van de steekproel naar onderwijssoort, in wrgelijking met de leerlingpopulatie in de participerende scholen

leerlingen in:

steokproef populatie

11

n
%
24
't9

3052

n o/o

't31 10

n7N
383 27

327 24

%2 19

1652

rBo

LBO

MAVO

HAVO

vwO
Totaal
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1.4 De vragenllisten

De vragenlijsten zouden inzicht moeten geven in psychosociale problematiek en de kennis van en

contacten met begeleidende en hulpverlenende instellingen in de regio. Bovendien zouden ze in alle

onderwijssoorten in 66n enkel lesuur afgenomen moeten kunnen worden.

P syc hosociale problemen

Psychosociale znrg is in het geheel van de gezondheidszorg een aspect waarvan het belang in toene-

mende mate wordt erkend, zeker ook in de adolescentenzorg. Een precieze afbakening van het begrip

en een goede, algemeen aanvaarde definitie van wat onder psychosociale problematiek moet worden

verstaan, zijn echtermoeilijk te geven. Binnen de Jeugdgezondheidszorg zijn verschillende vragenlijsten

in omloop die beogen psychosociale problematiek te meten. De meesten daarvan zijn niet of nauwelijks

gevalideerd. Edn van de weinige uizonderingen daarop vormt de vragenlijsten van de afdeling

Epidemiologie van het Stadsgewest 's Hertogenbosch. Deze vragenlijst is ontwikkeld door Baecke op

basis van de Leerlingproblemenlijsten van Schuurman e.a. (vgl. o.a. Schuurman e.a. 1985) en door hem

relatief uiwoerig op schaalhomogeniteit, betrouwbaarheid in de tijd en validiteit geEvalueerd (zie Baecke,

1987). De betrouwbaarheid in de tijd bleek bevredigend, hoewel de meningen over de bruikbaarheid

als screeningsinstrument uiteenlopen (vgl. Vogels en Andries, 1987). De schaalhomogeniteit bleek in

het algemeen eveneens bevredigend en de schalen bleken duidelijk te correleren met instrumenten die

beogen psychiatrische risico's te meten. De afdeling epidemiologie van de GGD Rotterdam heeft deze

vragenlijst ook ge€valueerd en met een aantal wijzigingen overgenomen (zie Scholten, 1989 en Stolwijk

en van Raat, 1991). Op dit moment wordt de lijst van Baecke in de bewerking van Stolwijt en van

Raat onder andere gebruikt in een uitgebreid onderzoek onder leerlingen in de omgeving van Apeldoom.

De vragenlijst van Baecke heeft ook een aantal nadelen. Diverse ondezoekers komen op basis van hun

analyses tot uiteenlopende voorstellen met betrekking tot te hanteren schalen; de onderliggende

factorstructuur blijkt niet stabiel. Waarschijnlijk mede als gevolg daarvan is de homogeniteit van de

schalen ook niet altijd even hoog. Tot slot is de vragenlijst alleen gevalideerd aan een beperkte set

andere instrumenten. Er is bijvoorbeeld nooit gekeken in hoeverre de lijst correleerde met oordelen van

ervaren psychologen ofjeugdpsychiaters over de wenselijkheid van hulp of - een standaard in evaluerend

onderzoek van vragenlijsten naar psychische problematiek - in hoeverre de lijst weet te onderscheiden

tussen een 'normale' groep adolescenten en een klinische groep, opgenomen elVof onder behandeling.
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Edn van de weinige, nederlandstalige instrumenten waarbij dat wel het geval is, is de 'Youth Self

Report' (YSR), oorspronkelijk van de hand van de Amerikaan Achenbach en in Nederland bewerkt door

Verhulst (vgl. o.a. Verhulst, Prince, Vervuurt-Poot en de Jongh, 1989 en Verhulst, 1991). Dit instrument

maakt in feite deel uit van een set van drie instrumenten: de door ouders in te vullen Child Behavior

Checklist (CBCL), de door leerkrachten in te vullen Teacher Report Form en de door leerlingen zelf

in te vuUen Youth Self Report (YSR). Deze instrumenten zijn ontwikkeld om op een gestandaardiseerde

wijze inzicht te krijgen in (onder andere) voor de jeugdpsychiatrie relevante emotionele en gedrags-

problemen. Behalve in epidemiologisch onderzoek worden de instrumenten ook gebruikt voor indivi-

dueel diagnostisch onderzoek. In een reeks van ondezoeken is de validiteit, de betrouwbaarheid en de

stabiliteit van de YSR en aanverwante instrumenten aangetoond. Tot slot blijkt de YSR ook te

differenti€ren tussen de 'normale' populatie en groepen jongeren die naar een jeugdpsychiatrische kliniek

waren verwezen (vgl. Verhulst e.a., 1989). De oorspronkelijke YSR meet, behalve een aantal probleem-

scores, ook de competentie van adolescenten, d.w.z. de mate waarin zij hun functioneren en prestaties

op een aantal gebieden als goed of voldoende ervaren.

Besloten werd om in het kader van het onderzoek zowel de vragenlijst van Baecke in de bewerking

van Stolwijk en Raat als de YSR af te nemen. De vragenlijst van Baecke omwille van zijn de facto

acceptatie in de Jeugdgezondheidszorg in Nederland en de, tenminste gedeeltelijk bewezen bruikbaarheid

daac de YSR omwille van de bewezen relevantie voor de hulpverlening en zijn aangetoonde goede

psychometrische eigenschappen. Omdat van beide instrumenten gegevens uit andere onderzoeken

beschikbaar zijn, is vergelijking met andere groepen mogelijk, hetgeen de interpretatie van de bevin-

dingen zeker ten goede komt.

Ten aanzien van de YSR moet de kanttekening gemaakt worden dat die niet integraal is gebruikt. De

vragenlijst heeft voor een deel een tamelijk ingewikkelde lay out. Hierdoor en door het feit dat er in

dit deel weinig instructies over de wijze van invullen staan, zou met name de afrrame in IBO- en

mogelijk ook in LBO-klassen problematisch kunnen worden. Een door de onderzoekers ontworpen

andere lay out met duidelijker instructies werd door de prof. Achenbach niet gefiatteerd omdat het risico

op niet vergelijkbare antwoorden te groot werd gevonden. In plaats daarvan suggereerde Achenbach

om bij de afrrame van elk deel telkens mondelinge instructies te geven. Op basis van de ervaringen in

het vooronderzoek met de integrale YSR-formulieren (zie onder) werd echter geconcludeerd dat die

'geleide afrtame' moeilijkheden met zich meebracht. Daarom werd besloten alleen de probleem-items

van de YSR te hanteren en het competentiedeel buiten beschouwing te laten.
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Kennis yan en contacten met instellingen

Men mag ervan uitgaan dat de kennis van adolescenten van 13 l 14 jaar van uiteenlopende instellingen

in het algemeen mager zal zijn (vgl. o.a. Vogels en van der Vliet, 1991). Zij zullen niet op de hoogte

zijn van de specifieke problemen waarop verschillende instellingen zich richten en evenmin van

specifieke doelgroepen en werkwijzen. Daarom is alleen gepeild in hoevene men van het bestaan van

dergelijke instellingen op de hoogte is. Door de GGD werd een overzicht van relevante instellingen

gemaakt. De leerlingen werd gevraagd aan te geven of zij ooit van die instellingen gehoord hadden of

datzij wisten waar die instelling gevestigd was. Bij de kinder- en Jeugdtelefoon werd gevraagd of men

er ooit van had gehoord en of men het telefoonnummer kende.

Ten aanzien van contacten met instellingen werd aangesloten bij de wijze waarop dit in het onderzoek

van de GGD in Apeldoom wordt geoperationaliseerd; de leerlingen werd gevraagd bij dezelfde lijst

met instellingen aan te geven of men de afgelopen 5 jaar wel eens contact had gehad met die instelling.

Proefafname van de vragenlijsten

De aldus samengestelde vragenlijsten werden in een proefafname in 2 IBO- en 2 LBO-klassen getest.

Daarbij werd, ten aarrzien van het YSR-deel, de door Achenbach (pers. mededeling) aanbevolen

werkwijze gevolgd: de leerlingen kregen bij elk nieuw onderdeel van de vragenlijst een instructie over

de wijze waarcp de vragenlijst moest worden ingevuld. Deze procedure van een 'geleide afrrame' leidde

tot aanzienlijke problemen. De belangrijkste oorzaak daarvan was het verschil in snelheid tussen

leerlingen. Leerlingen die relatief snel werkten moesten telkens wachten op de tragere leerlingen. Dit

had onrust in de klas tot gevolg. Degene die de afname leidde, moest daardoor veel tijd besteden aan

de handhaving van de rust en kon zich niet concentreren op de uitleg die, met name in IBO-klassen,

nodig bleek.

Uit die ervaringen werd geconcludeerd dat de 'geleide afrrame' in het kader van dit onderzoek tot slechte

resultaten zou leiden. Daarom werd besloten alleen de probleem-items van de YSR in het onderzoek

mee te nemen en de, meer gecompliceerde, competentie-items niet. In plaats van de mondelinge

instructie werd op de pagina die aan de YSR-probleem-items voorafging een uitleg over de wijze van

beantwoording gegeven (zie tabel 1.3).
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Tabel 1.3 De in de vragenliisl opg€nomen oxtra instructie over de beantwoording van de YSR-items

Op de volgendc bhdziile staal een aantal vragen die slaan op hoe ieggoljq
de alrclopen 6 maanden bent geweest. Wil je iedere vraag goed hzen cn
beantwooden?
Een voorbeeH:

Als dat glgi!g!!l! of vaak zo is, zet je een rondje om de 2:

Als dateen@!gof gzo is, zst je een rondje om de 1.

Als dat helemaal niet zo is, zet dan een rondje om de 0. Zo dus:

lk vind dat ik le dik ben

lk vind dat ik le dik ben

lk vind dal ik le dik b€n

lk vind dat ik te dik ben

Binnen klassen waren bij de proefafname grote verschillen in snelheid geconstateerd. Om te voorkomen

dat sommige leerlingen heel vroeg klaar zouden komen met de beantwoording van de lijst, werd een

aantal extra vragen opgenomen, vragen die inhoudelijk in de vragenlijst pasten, maar die niet meegeno-

men worden in de analyse. Concreet gaat het om een aantal vragen die ingaan op de Zelfwaardering

van de leerlingen en bewerkingen van de competentie-items uit de YSR. Deze vragen worden in de

analyse en verslaglegging niet meegenomen.

De definitieve vragenlust is opgenomen als bijlage II

De afnatne yan de vragenlijsten

Ongeveer een week voor de afname van de vragenlusten kregen de ouders van de betreffende leerlingen

een brief van de GGD waarin het onderzoek werd aangekondigd. De brief beschreef het doel van het

onderzoek enbenadrukte de anonimiteit. BU de brief was een brochure gevoegd waarin werd beschreven

hoe het NIPG/INO de voorschriften van de Wet op de Persoonsregistratie naleeft. Uitdrukkelijk werd

vermeld dat deelname aan het onderzoek op volstrekt vrijwillige basis geschiedde. Ouders die niet

wilden dat hun zoon of dochter aan het onderzoek deelnam, konden dat doorgeven aan de administratie

van de school.

De afrrame zelf geschiedde door medewerksters van de GGD. In de instructie aan de leerlingen werd

opnieuw de vrijwilligheid benadrukt. Leerlingen die niet mee wilden doen, konden in de klas blijven

en andere dingen gaan doen. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de mate waarin weigeringen van ouders

en leerlingen zich hebben voorgedaan.

In het algemeen verliep de afname in een redelijke sfeer. Met name op IBO en LBO waren er echter

ook verschillende klassen waarin het erg onrustig was. Op diezelfde typen ondenvijs bleek het

woordgebruik voor verschillende leerlingen ook moeilijk. Degene die de afrrame vezorgde was daarop

@r 2
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voorbereid en legde zonodig een en ander uit. Bijlage III bevat een aanduiding van de termen die relatief

vaak uitleg noodzakelijk maakten.

Als de leerlingen klaar waren met de beantwoording van de vragen, kregen zij een afzonderlijk formulier

waarop zij konden aangeven of zij behoefte hadden aan hulp of een gesprek. Als dat zo w:ls, konden

zij aangeven met wie zij een gesprek wilden. Deze formulieren werden los van de vragenlijsten

ingeleverd. De GGD verzamelde die formulieren en zorgde er in overleg met de school voor dat de

betreffende personen inderdaad voor een gesprek werden uitgenodigd. In tabel 1.4 staat aangegeven

hoeveel leerlingen van die mogelijkheid gebruik wensten te maken. De in de tabel weergegeven

percentages zijn gebaseerd op het aantal werkelijk ingevulde formulieren.

In totaal hebben 1499 leerlingen de vragenlijst ingevuld. Wanneer we het percentage hulpvragers op

dat aantal berekenen, bedraagt het percentage 3,l4%o.

Het relatieve iumtal leerlingen op het IBO dat met iemand zou willen praten is, in vergelijking met de

andere ondenvijssoorten, extreem hoog. Op het HAVO en VWO ligt het daarentegen erg laag.

Tabel 1.4 Percenhge leerlingen dat na het ondezoek aangaf met iemand te willen praten

10

rB0

LBO

MAVO

HAVO

vwo

lotaal

Yo

I
6

2

1

3

T/.(n47)

n

1U
277

366

333

354

1417

Na de afrtame werden de vragenlijsten door de leerlingen zelf in enveloppen gedaan, die vervolgens

dichtgeplakt konden worden. Daama werden de vragenlijsten, vergezeld van een formulier waarop een

aantal gegevens over de klas en het verloop van de afname stonden naar het NIPG/TNO gezonden.

Verdere verwerking van de vragenlijsten

Alle vragenlijsten werden door de onderzoeker ingezien en gecontroleerd. Bij de YSR-items werden

correcties aangebracht conform de voorschriften, vermeld in de handleiding van het programma waannee

de YSR-gegevens ingevoerd en gescored kunnen worden (Program Manual, 1991).

De gegevens werden op het NIPG/INO ingevoerd in een gegevensbestand. Daarbij werd niet gebruik

gemaakt van het eerder genoemde invoerprogramma. Door de vragenlijsten een tweede maal in te voeren
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en door middel van een aantal logische controles, werd de juistheid van de ingevoerde gegevens

gegarandeerd. Tijdens deze controles werden de vragenlijsten van 3 leerlingen venrijderd omdat zij

overwegend onzinnige antwoorden bevatten.

De woonplaats van de leerlingen en de postcode werden separaat ingevoerd en gecodeerd, waama

koppeling met de andere gegevens plaatsvond.

In SPSS-X wetd een aantal programma's geschreven waarmee de normale YSR-scores berekend konden

worden. Deze programma's werden gebaseerd op de beschrijving in het eerder genoemde Program

Manual. Van 50 random gekozen leerlingen werden de gegevens ook ingevoerd in het YSR-invoer-

programma. Door vergelijking van de met SPSS-X berekende scores met de scores zoals die door het

YSR-invoerprogramma worden geproduceerd werd de juistheid van de SPSS-X-rekenprocedures

gecontroleerd.

De (eenvoudiger) berekening van de somscores op de Problemenlijst van Baecke werd gebaseerd op

de beschrijving van Stolwijk en Raat (1991).

11
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, DE ONDERZOBKSGROEP

2.1 Response

Volgens de steekproefspecificatie zouden er 73 klassen benaderd moeten worden. Dit zijn er 81

geworden (zie tabel 2.1). Op IBO en LBO is het enige keren voorgekomen dat er bij de afrrame een

aantal klassen bijeen werden geplaatst, waaronder ook klassen die oorspronkelijk niet benaderd zouden

worden. Verder was er op het moment van het opstellen van de steekproefspecificatie 66n school

waarvan nog onduidelijk was of hij medewerking wilde verlenen. Later besloot de betreffende school

toch mee te doen.

T*el 2.1 Steekproebpecilicatie en gerealiseerd respons, in aantallen khssen

onderwijssoorl stsskpro€l

a

respons

b

tBo
LBO

MAVO

HAVO

vwo

totaal

13

16

19

13

12

73

+2

+4

0

0

+2

+8

15

n
19

13

14

81

In tabel 2.2 staat opnieuw naar ondenvijssoort, weergegeven welk deel van de leerlingen in de

benaderde klassen aan het ondezoek hebben meegewerkt, welk deel uitgevallen is en wat de oorzaak

van die uitval was. In de laatste kolom staat aangegeven hoeveel vragenlijsten integraal zijn venvijderd

omdat de betreffende leerlingen kennelijke onzin hadden ingevuld.

In totaal heeft 88Vo van de leerlingen in de benaderde klassen aan het onderzoek meegewerkt. Dat

percentage is alleszins bevredigend. De uiwal van lL%o wordt voor de helft verklaard door weigeringen

van de zijde van ouders om aan het onderzoek mee te werken. Weigeringen van leerlingen hebben een

marginale rol gespeeld. De uitval van 57o door afwezigheid (ziekte en spijbelen e.d.) komt vrijwel

overeen met die in landelijke Peilstationprojecten en is daarom normaal te noemen (vergelijk Vogels

& van der Vliet, 1990).
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De respons op IBO en LBO ligt beduidend lager dan op de andere onderwijssoorten, vooral door een

relatief groot aantal weigeringen van de zijde van de ouders.

Tful 2.2 Respnse en uilral binnen de benaderde klassen, als p€rcsntag€ van het aantsl leerlingen in de benaderde khssen

ondenuijssoort

13

uilval weigeringen

ouders beding
o'/o Yo %

aanhl
lln

respons alwezigen

%

verwijderd

%

12

7

6

2

4

6

25

19

11

4

8

12

tBo
LBO

MAVO

HAVO

VWO

tolaal

't83 75

336 81

482 89

334 96

364 92

1699 88

';
.1

.1

In tabel2.3 tenslotte staat de samenstelling van de ondezoeksgroep in vergeluking met de samentelling

van de groep leerlingen in het tweede leerjaar in alle scholen in de regio. Uit de tabel mag gecon-

cludeerd worden dat de representativiteit naar ondenvijssoort meer dan bevredigend is. Representativiteit

van de gegevens naar sekse kan in dit verband niet nagegaan worden, omdat gegevens over de verdeling

van jongens en meisjes in de regio niet beschikbaar zijn. Door de gevolgde procedures bij steekproef-

trekking en de benadering van de klassen mag men er zeker van uitgaan dat de onderzoeksgroep ook

representatief is naar sekse.

Tabl 2.3 De samenstelling van de ondezoelsgroep naar ondenrijssoort in rrergelijking met die van alle leedingen van hel tweede leerjaar in de regio'

ondezoeksgroep

%

4

:

1

2

8

7
4

2

3

5

verschilregr0

tBo
LBO

MAVO

HAVO

VwO

lotaal

9

18

I
21

22

1496

10

19

27

22

21

13200

-1

-1

+2
-1

+1

Van drie van de 23 scholen is het aantal leedingen in het lweede leerjaar nist e)tacl bekend; hier is een schailing gemaah op basis yan het totaal aantal
leerlingen.

Opgemerkt moet worden dat het evenredige aandeel van IBO en LBO tot stand is gekomen doordat

meer klassen zijn benaderd dan oorspronkelijk was bedoeld, in combinatie met het feit dat er relatief

veel weigeringen zijn geweest. Uit de literatuur is bekend dat er een samenhang bestaat tussen de
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bereidheid om aan dergelijke onderzoeken mee te werken en aanwezige psychische problematiek. Bij

groepen die niet mee werken, ligt de prevalentie hoger.

Men moet er daarom van uitgaan dat de gegevens voor IBO en LBO een onderscharing vonnen van

de werkelijke problematiek die op die onderwijssoorten aanwezig is.

2-2 Achtergrondkenmerken

In tabel 2.4 staat de samenstelling van de onderzoeksgroep naar leeftijd en sekse weergegeven.

Niet alle leerlingen hebben de vraag naar het geslacht beantwoord. Het totaal in deze tabel ligt daarom

iets onder het totaal aantal respondenten. Meer dan de helft van de leerlingen is 14 jaar, hetgeen te

verwachten is bij leerlingen die het tweede leerjaar in het voortgezet onderwijs volgen. Ongeveer 66n

derde is 13. Een minimale groep (4 leerlingen) is jonger. Een relatief omvangrijke groep (17,67o) is

ouder dan 14 jaar. Men mag veronderstellen dat deze groep voor een aanzienlijk deel bestaat uit

leerlingen die tenminste 66nmaal zijn blijven zitten.

Wanneer de gegevens in het hiemavolgende weergegeven worden naar leeftijd, zullen de 4 leerlingen

van 12 jaar buiten beschouwing blijven; de l5-jarigen en ouderen zullen als 66n groep worden

gepresenteerd.

Tabel 2.4 Samenstelling van de ondeaoeksgro€p naar leeltijd en sekse

T4

totaalme6JssJongens

leeftijd

11

12

13
't4

15
'16 en ouder

totaal

0,1

0,3
34,5

50,7

12,9

1,5

7il
51,2

0,1

25,9

53,5

17,5

2,8

718

48,8

0,1

0,2
30,3

52,0

15,1

2,2

1472

100
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Tussen jongens en meisjes bestaat een duidelijk verschil: er zijn relatief meer jongens die ouder zijn

dan 14 jaar. Het percentage zittenblijvers in de onderzoeksgroep zal onder de jongens derhalve grcter

zijn dan onder de meisjes. Vermoedelijk is dit een afspiegeling van de situatie in het gehele voortgezet

onderwijs.

Tabel 2.5 geeft de samenstelling van de onderzoeksgroep naar onderwijssoort en sekse weer en tabel

2.6 geeft een overzicht van de sarnenstelling van de onderzoeksgroep naar ondenvijssoort en leeftijd.

Zoals te verwachten is er een duidelijke en sterke samenhang tussen leeftijd en ondenuijssoort. De

leerlingen op IBO en LBO zijn gemiddeld duidelijk ouder dan die op MAVO, HAVO en VWO. Op

het IBO is de helft van de tweede klassers ouder dan 14; op het LBO geldt dat voor 6€n derde.

T&el 2.5 Samensulling van de ondenoeksgroep naar onderwijssoort en sekse

15

totaalmeEjosJ0ngens

onderwijssoort

tBo
LBO

MAVO

HAVO

vwo
tolaal

I
t8
I
22

/3
1472

7

19

30

22

22

7t8

11

17

28

21

24

754

Tabel 2.6 Samenstelling van de ondezoeksgroep naar onderwijssoort en leeltijd

IBO LBO MAVO HAVO vWO
a/o%%o/ooy'o

tolaal
olo

leeftijd

13

14

15 en ouder 50

19 34 36 36
49 48 55 62

331881

12

38

30

52

18

1471131 261 421 319 &33
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In de lijst werd ook gevraagd naar de thuissitr,ratie, dat wil zeg5en de personen bij wie men woonde.

In tabel 2.7 staat een samenvatting van de antwooden, voorzover het thuis aanwezige ouders betreft.

Ook hier valt een sterke samenhang met ondenrijssoort te constateren. Op het IBO en LBO zitten veel

meer leerlingen die in een 6dn-oudergezin wonen of met een pleeg-/of stiefuader. Het aantal leerlingen

dat niet bij ouders thuis woont, is gering. Voorzover het voorkomt, is dat voomamelijk op IBO en LBO.

Tabel 2.7 Percenlage leerlingen met thubwonende oudea, naar urderwiissoorl

t6

VWO totaal

Yo%
HAVO

lo
MAVO

%

LBOtBo
olo

eigen vader

6n moeder

eigen vader

of moeder

1 of 2 stieF/
pleegouders

geen ouders

onbekend

totaal

63

15

15

2

6

138

73

14

6

2

5

272

89 8't

7 10

45
-1
-2

335 1494

87

8

4

1

321

80

11

5

2

1

429

Tot slot wordt in tabel 2.8 een overuicht gegeven van de herkomst van de leerlingen. De tabel is

gebaseerd op de vragen naar het geboorteland van vader en moeder. Van de leerlingen in de categorie

Nederlands is zowel de vader als de moeder in Nederland geboren. In de andere categorieen figt het

geboorteland van tenminste een van de oudere buiten Nederland.

Tabel 2.8 H€*omst van de leerlingen, naar onderwijssoort

\^ll/O totaal
otilto tD

HAVO

Yo

MAVOLBO

lo
tBo

87 &t
00
-0
-2
00
1t 12

01

336 1494

87

0
0

2

0

I
1

320

u
0
0

2

13

1

430

81

1

'l

2

0

13

2

272

72

2

4

n
I

138

Nededand

Ned. Antillen

Suriname

Marokko

Turkije

anderc

onbekend

lotaal
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Het aantal leerlingen met een niet-Nederlandse herkomst is vrij gering. De meesten van hen zijn niet

aftomstig uit Tir*ije, Marokko, Suriname of de Nederlandse Antillen, de landen waaruit de belangrijk-

ste etrisch-culturele minderheden uit Nederland afkomstig zijn Aannemelijk is dat het hier vaak zal

gaan om leeflingen met CCn of twee duitse ouders. Relatief het grootste aantal leerlingen met een niet-

Nederlandse afkomst vinden we op het IBO en LBO, maar ook op de anderc schooltypen is een

beduidende groep leerlingen, in de categorie anders.

17
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3. EMOTIONELE EN GEDRAGSPROBLEMBN

3.1 Inleiding

De Youth Self Report (YSR) bestaat, voor wat betreft het probleemgedeelte, uit 119 items. Deze items

zUn tamelijk neutraal geformuleerde beschrijvingen van gedragingenl alle in de ik-vorm. De items

komen, afgezien van de ik-vorm natuurluk, vrijwel overeen met die uit vragenlijsten voor ouders (de

Child Behavior Check List of CBCL) en voor leerkrachten (de Teacher Report Form of TRD.

Deze drie verschillende vragenlijsten zijn bedoeld om van verschillende bronnen (ouders, leerkrachten

en kinderen zelf) informatie t€ krijgen die aanwijzingen geeft voor het bestaan van mogelijke psychia-

trisch relevante problemen. De informatie die aldus van verschillende informanten wordt verkregen,

hang wel samen, maar deze samenhang is allesbehalve perfect (vergelijk o.a. Verhulst en Akkerhuis,

1989). Verschillende informanten hebben alle hun eigen specifieke relatie tot de betrokken jongere. Zij

maken hem of haar in verschillende situaties mee en zullen hetzelfde gedrag op een andere wijze

waarderen. Ouders zullen in de meeste gevallen een veel intiemere relatie met hun kind hebben dan

zijn of haar leerkrachten en zullen dus -in veel gevallen- beter geihformeerd zijn over stemmingen,

emoties. Leerkrachten kunnen de betreffende jongere wellicht beter beoordelen in vergelijking met

leeftijdsgenoten en in zijn of haar relatie met leeftijdsgenoten. De betreffende jongere zelf weet als geen

ander wat er in hun eigen hoofd omgaat, al is het daarbij de vraag van welke informatie hij of zij zich

bewust is en wat hij daarvan in een vragenlijst wil blootgeven. De informatie uit de verschillende

bronnen moet daarom gezien worden als aanvullend: in combinatie kunnen de gegevens bijdragen tot

een zo volledig mogelijk beeld.

Uit de afzonderlijke items kan men verschillende somscores berekenen. Deze geven informatie over

verschillende soorten emotionele of gedragsproblemen. De volgende schalen worden onderscheiden:

1.

)

3.

4.

5.

6.

Teruggetrokken gedrag(Withdrawn)

Lichamelijke klachten (Somatic Complaints)

Angstig/depressief gedrag (Anxious/Depressed)

Intemaliseren (Intemalizing); dit is een combinatie van l, 2 en 3

Sociale problemen (Social problems)

Problemen met gedachten (Thought Problems)
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7.

8.

9.

10.

11.

Aandachtsproblemen (Attention Problems)

Delinquent gedrag (Delinquent Behavior)

Agressief gedrag (Aggression Behavior)

Extemaliseren @xtemalizing); dit is een combinatie van 8 en 9

Som van alle probleem-items

De naamgeving van de schalen kan tot misverstanden leiden. Dat geldt wellicht met name voor de term

Detnquent gedrag. Met deze schaal kan niet worden vastgesteld of iemand delinquent is, of een

crimineel karakter heeft. De schaal bevat een aantd items met normoverschrijdende gedragingen en

de jongere geeft aan in welke mate hU dergelijke gedragingen bij zich zelf constateert. In combinatie

geven zii aan in welke mate de betreffende jongeren bepaalde normen overschrijdt, ook in vergelijking

met andere jongeren. Dit kan voor de geesteluke gezondheidszorg relevante informatie zijn, zeker in

combinatie met de andere gegevens die worden verzameld, maar zegt -het zU herhaald- niet of de

betreffende jongere als crimineel of delinquent beschouwd kan worden.

Bovenstaande geldt in feite voor alle genoemde schalen: zij kunnen niet gebruikt worden om simpelweg

vast te stellen kan worden of iemand depressief, sociaal gestoord of autistisch is. Zij geven informatie

over verschillende soorten gedragingen die een aanwijzing kunnen zijn voor het bestaan van psychia-

trisch relevante problemen. Het maken van een verantwoorde diagnose vergt veel meer, zowel meer

informatie als meer deskundigheid. Wel kunnen de verschillende scores, bij voorkeur in combinatie met

elkaar, suggereren dat het goed zou kunnen zijn om de betreffende jongen of meisjes voor nader

onderzoek uit te nodigen.

In het onderzoek met de YSR zijn vergelijkingen gemaakt tussen jongens en meisjes die onder

behandeling zijn met de 'normale' populatie. Daarbij bleek het mogelijk om op de verschillende schalen,

een bepaalde criterium vast te stellen waarmee de 'klinische groep' onderscheiden kan worden van de

'normale' populatie. Jongeren die onder behandeling zijn, scoren meestal hoger dan die criteriumwaarde;

jongeren die niet onder behandeling zijn, scoren meestal lager. Tussen de scores die als normaal,

gewoon beschouwd kunnen worden en de 'klinische score' ligt een marge, de 'borderline. Jongeren

met een score in deze marge, scoren hoger dan normaal geacht kan worden, maar lager dan wat als een

klinische score wordt beschouwd. Een dergeldke score kan reden zijn tot extra aandachq er kan sprake

zijn van een potentieel serieus te nemen probleem.

In het vervolg van dit hoofdstuk zullen de YSR-gegevens uit dit onderzoek gepresenteerd worden. Dat

gebeurt telkens voor de afzonderlijke hierboven genoemde schalen. In de YSR kunnen de jongeren bij
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elk item kiezen tussen de categoriedn: helemaal niet van toepassing, een beetje/soms van toepassing

en duidelijlVvaak van toepassing. Van elk item zal a:mgegeven worden hoeveel procent de categoriedn

'een beetje/soms' of 'duidelijk&aak' koos. Bovendien zal de somscore en het percentage leerlingen met

een indicatie van potenti€le serieuze problemen worden gepresenteerd; dat zijn dus de jongeren met

een klinische score en de jongeren met een score in de marge tussen klinisch en normaal. Daarbij

werden de afkappunten gehanteerd van het profiel zoals dat door het ook in Nederland gehanteerde

YSR-verwerkingsprogramma wordt geproduceerd (vergelijk Program Manual for the l99l Youth Self-

Report Profile, 1991).

Stelselmatig zal een onderscheid gemaakt worden tussen jongens en meisjes en de afzonderlijke

onderwijssoorten. Onder in de betreffende tabellen worden telkens de resultaten van een toetsing van

het effect van sekse en ondenuijssoort op de betreffende scores weergegeven. Daarbij werd gebruik

gemaakt van enkelvoudige variantieanalyse. Deze analyse maakt duidelijk of de verschillen significant

zijn, dat wil zeggen of de verschillen zo groot zijn dat zij waarschiinliik niet toegeschreven kunnen

worden aan de toevallige schommelingen die gegevens als deze altijd laten zien. De resultaten van deze

analyse worden dan ook als een kans beschreven, bijvoorbeeld: p=.63. Dat betekent dat er een kans

van maximaal3Vo is dat de verschillen alleen maar veroorzaakt worden door toevallige fluctuaties is

in de gegevens.

Bovenstaande analyse maakt alleen duidelijk of er verschillen zijn, naar onderwijssoort, leeftijd of sekse,

maar maakt niet duidelijk waar de belangrijke verschillen precies zitten. Daarom is bij elke afzonderlijke

onderwijssoort ook getoetst in hoeverre deze statistisch significant afweek van de rest. Ook hiervoor

werd gebruik gemaakt van enkelvoudige variantie-analyse. Statistisch significante verschillen zijn in

de tabellen aangegeven met stenetjes:

n significant bij alpha=.O5

{'x' significant bij alpha=.Ol

{<*{< significant bij alpha=.001

Ook hier gaat het weer om een benadering in termen van kansen. Bij een verschil dat significant is bU

een alpha van .05, is er een kans van maximaal 57o dat het verschil eigenlijk toegeschreven moet

worden aan toevallige fluctuaties in de gegevens.

Zoals in hoofdstuk 2 werd beschreven zijn er brj de leerlingen in de tweede klas ook forse leeftijds-

verschillen. Weliswaar is de meerderheid 13 of 14, zoals bij een normale ondenvijsloopbaan te

verwachten is, maar er is ook een aanzienlijke groep van 15 jaar of ouder. Het gaat hier om leerlingen

20
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met een afwijkende ondenuijsloopbaan. De meesten zullen tenminste 66n maal zijn blijven zitten:,

anderen kunnen -om uiteenlopende redenen- later in het (Nederlandse) ondenuijsstelsel zijn ingesroomd.

In een eerste exploratie van de gegevens bleek deze factor regelmatig met de verschillende probleem-

indicatoren samen te hangen. Daarom wordt ook dit gegeven in de analyse betrokken. De gegevens van

de verschillende leeftijdsgroepen worden niet stelselmatig gepresenteerd. Wanneer de verschillende

leeftijdsgroepen op de somscores statistisch significante verschillen laten zien, zullen de betreffende

gegevens in afzonderlijke tabellen worden vermeld.

Sekse, onderwijssoort en leeftijd zijn niet onaftrankelijk van elkaar. Tn zijn er op IBO en LBO veel

meer leerlingen van 15 jaar en ouder. Wanneer we dan op IBO of LBO 6n bij de oudste leeftijdsgroep

een afwijkende gemiddelde score vinden, kan die afwijking grofweg door 3 factoren worden veroor-

zaakt:

- Veel leerlingen op IBO en LBO hebben een relatief hoge en lage score, ongeacht de leeftijd.

- Veel leerlingen van 15 jaar of ouder hebben een afwijkende score. ongeacht de ondenvijssoort

die zij bezoeken.

- IBO- en LBO-leerlingen hebben een afwijkende score, maar ook de leerlingen van 15 jaar

en ouder, op welk schooltype zij ook zitten.

Daarom zijn de effecten van sekse, ondenvijssoort en leeftijd ook gelijktijdig getoetst, eveneens met

variantie-analyse. Met deze analyse kan duidelijk gemaakt worden in hoeverre een 'schijnbaar' effect

vanbijvoorbeeld ondenvijssoort in feite toegeschreven moet worden aan bijvoorbeeld leeftijdscategorie.

De resultaten van deze analyses worden niet standaard in de lopende tekst vermeld. Zij zijnopgenomen

in bijlage IV. Alleen wanneer zij aanleiding zouden vormen tot bijstelling of nuancering van conclusies

uit de andere analyses, wordt dat vermeld.

Bij deze gelijktijdige toetsing is ook naar het effect van 'interacties' tussen ondenvijssoort, sekse en

leeftijd gekeken. Dit begrip verdient enige toelichting. Men spreekt van interactie-effecten wanneer het

effect van een bepaald gegeven aftrankelijk is van een ander gegeven. Een voorbeeld: stel dat de oudste

leeftijdsgroep meer problemen met leren hebben, ongeacht de onderwijssoort die zij volgen. Er is dan

qeen sprake van een effect van de interactie tussen onderwijssoort en leeftijdscategorie. Echter, het zou

ook kunnen dat alleen de oudste leerlingen op HAVO en VWO, meer problemen met leren hebben.

Of dat de oudste leerlingen op HAVO en VWO meer problemen met leren hebben, maar de oudste

leerlingen op IBO en LBO juist minder. Het effect van leeftijdscategorie is dan aftrankelijk van

onderwijssoort. We spreken dan van een interactie-effect van onderwijs en leeftijdscategorie. Ook deze
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interacties zijn opgenomen in bijlage IV en worden alleen dan in de tekst genoemd wanneer zij

aanleiding geven tot nuancering of bijstelling van de conclusies uit de andere analyses.

3.2 Internaliseren

Het begrip intemaliseren slaat op probleemgedrag dat minder naar buiten of op anderen gericht is, maar

zich uit in teruggetrokken zijn, lichamelijke klachten en angst en depressiviteit. De schaal Intemaliseren

in de YSR bestaat uit drie subschalen: Teruggetrokken gedrag, Lichamelijke klachten en Angstig/depres-

sief gedrag. Eerst zullen de gegevens voor de afzonderlijke subschalen worden gepresenteerd, daama

voor de schaal intemaliseren in zijn geheel.

3.2.1 Teruggetrokkengedrag

In tabel 3.1 staan de verschillende gegevens betreffende de schaal'Teruggetrokken gedrag'. In zijn

algemeenheid scoren meisjes hier aanzienlijk hoger dan jongens. Dat uit zich in een significant hogere

probleemscore bij de meisjes en in een hoger percentage meisje dat tot de potentiEle probleemgevallen

gerekend zou worden.

Ook tussen de afzonderlijke onderwijssoorten bestaan aanzienlijke verschillen. Het hoogste gemiddelde

vinden we bij de IBO-leerlingen; het laagste bij de VWO-leerlingen. Van de totale groep krtjg!4%o een

potentiele probleemindicatie. Op het IBO ligt dat wat hoger dan op de andere onderwijssoorten.

))
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Tebel 3.1 Teruggetroklren gedrag naar selae en ondenrijssoort

jong meis ibo lbo mavo haro vwo totaal
lo o/o olo Yo % olo % olo

lk vind het fijn om alleen t€ zijn 67 72 61 62 7,t 72 16 70
lk veiger om le pralen N 24 41 25 25 t6 15 U
lk ben gesloten; anderen weten niet goed

wat er in mij omgaal 6 39 38 31 33 30 34 94
lk ben verlegen 52 68 61 50 46 69 ?O @
lk heb weinig tut 19 30 33 8 27 6 17 U
lk voel me ongelukkig, geremd of
gedeprimeed 15 U 26 24 6 A 21 25
lk probeer zo veinig mogelijk met

andere mensen b maken te hebben N 17 36 m A n fl I
Percenhge poienligls probleem-

gevallen45764994

gemiddelde somscor€ 2,7 3,5 3,f* 3,0 3,2 g,t 2,9, 9,1
Toelsing van verschillen (v*iantie-analyse)

sekse P=.0000
onderwijssoort P=.0051

De score voor de tweede klassers van 15 jaar en ouder is significant hoger dan die bij de jongere

leerlingen (vergelijk tabel 3.2). Dat verschil bestaat bij jongens en bij meisjes en ook in de onderschei-

den onderwijssoorten. Ongeacht leeftijd blijven er duidelijke verschillen tussen jongens en meisjes. De

verschillen tussen de afzonderlijke ondenvijssoorten blijken vooreen belangrijk deel verklaard te moeten

worden uit de verschillen in leeftijd: bij gelijktijdige toetsing van de effecten leeftijd, sekse en onder-

wussoort b1ijft het laatste effect maar net significant (zie bijlage IV).

Tfiel 3.2 Teruggetrokken gedrag naar leeftijd, sekse en onderwijssoorl; gemiddelde somscore

leeftijdsgroep 14y13 jr 15 jr en ouder

3,6

2,9

4,3

3,9

3,3

3,3

3,5

n.v.l

3,0

2,6

3,2

3,2

2,5

2,9

3,1

2,9

3,0

2,4

3,1

2,3

3,1

0,2

2,7

2,7

lotaal

jongens

meisjes

tBo
LBO

MAVO

HAVO

VwO
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3.2.2 Lichamelijkeklachten

De tweede subschaal die onder lntemaliseren valt, betreft de schaal Lichamelijke klachten. Opgemerkt

moet worden dat deze items alleen dan nreegerekend mogen worden wanneer het gaat om klachten

zonder duidelijke medische oorzaak. Wanneer een klacht aangekruist werd die wel een duidelijke

medische oorzaak had, is die dan ook niet meegerekend. Daarbij dient wel de kansekening geplaats

te worden dat de vragenlijst meestal te weinig informatie geeft om serieus te kunnen oordelen over de

oorzaken. In dergelijke gevallen is de klacht wel als zodanig meegenomen.

Opnieuw scorcn meisjes aanzienlijk hoger dan de jongens; het percentage potentiele risicoleerlingen

ligt bU de meisjes met lOVo dan ook hoger dan bij de jongens. Ook tussen de onderscheiden onderwijs-

soorten bestaan duidelijke verschillen. Relatief veel lichamelijke klachten bestaan er bij de IBO- en

MAVO-leerlingen. Weinig klachten worden geuit door leerlingen van het VWO. Ook de verschillende

leeftijdsgroepen laten duidelijke verschillen zien (tabel 3.4). Dat verschil is echter alleen toe te schrijven

aan de meisjes. Bij de jongens zien we nauwelijks verschillen tussen de onderscheiden leeftijdsgroepen.

Het beeld op de verschillende ondenvijssoorten wisselt sterk. Op het IBO vertoont de oudste groep de

meeste klachten; op het LBO is dat de jongste leeftijdsgroep. Op het VWO zijn geen duidelijke

verschillen aantoonbaar.

Tful 3.3 Lidameliike kladrten naar sekse en ondenvijssoort

iong meis ibo lbo mavo havo wo totaal
alo % Yo % olo olo % Yo
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6
50

33

19
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2,0"'gemiddelde somscore 2,2
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onderwijssoorl P=.0000



TNO rapport

NIPG 92.N9 25

Tfiel 3.4 Lidamelijle kladrten naar leeftijd, selse en onderwijssoort; gemiddelde somscorc

leefrijdsgroep 14ll13 ir 15 jr en ouder

lotaal

!rngens
meisjes

rBo
LBO

MAVO

HAVO

VwO

3.2.3 Angstig en depressief gedrag

Ook op de schaal voor 'Angstig en depressief gedrag' ligt de gemiddelde somscore voor meisjes

beduidend hoger dan die voor de jongens (zie tabel 3.5). Tussen de leerlingen van de onderscheiden

ondenvijssoorten bestaan eveneens significante verschillen, hoewel alleen de VWO-leerlingen zich hier

significant -positief- onderscheiden van de overige leerlingen. Over het geheel genomen onderscheidt

77o van de leerlingen zich als een potentieel probleemgeval. Daarbij bevinden zich relatief veel meisjes

en IBO-leerlingen.

Zoals tabel 3.6 laat zien,zijnhet opnieuw de oudere leerlingen in de tweede klas hier het hoogst scoren.

Het verschil doet zich ook hier voomamelijk voor bij de meisjes en bij de leerlingen van het IBO.

3,6

2,3

4,9

3,9

2,8

4,0

2,9

n.v.l

2,9
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2,8
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3,2

1,9

2,8

2,0

3,2

2,5

3,6

3,6

2,3

1,9
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T*el 3.5 Angstig en depressief gedrag naar sekse en onderuU$soort

tolaal
olo

jong meis ibo lbo marc hato vuo
olo o/o olo o/o olo olo %

lk voel me oonzaam 14

lk huil veel 10

lk probeer mij opzettd{k te verwonden ol
doe zelfrnoordpgingen 4
lk ben bang dat ik mbsdien bts slsdrts
zou kunnen doen ofdenken 28

lk vind dat ik perhcl moet ljn ,A
lk heb het gevoel dat niernand van mij

houdt '17

lk heb het gwoel dat arderen hel op mij

gemunl hebben 2e

lk rroel me waardelooo, niks waard 1l
lk ben zenuwachtig ofgeopannen 52

lk ben le angstig of bang 16

lk heb te veel last mn schuldgevoel N
lk schaam me snel, voel me gauw

opgelalen

lk ben achterdochtig

lk denk er wel oons owr sen eind aan

mijn leven b maken

lk roel me ongeluld<ig, geremd ol
gedeprimeerd

lk pieker veel, maak me veel zorgen

u
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n
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17
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63

24

I
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36
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25
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n
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17

18

n
22

6

33

49

n

30

17

50

I
n

54

2'.1

13

25

52

7

5,6

Percenhgepotentiileprobleemgevallen 5

gemiddelde somocors 4,5
To€tsing van vensdillen (variantie-analyse)

sekse

ondenrijssoorl

2

8
45

12

n
10

@
22

24

56

25

21

53

4

4,9"

't5 11

6n
54 56

95
6,0 5,6

P=.0000

P=.0137

Tful 3.6 Angstg en depressief gedrag naar leeftijd, sekse en onderwijssoor! gemiddelde somscores.

leeftijdsgroep t4y13 jr 1 5 jr en ouder

6,6

4,5

9,2

6,3

6,6

6,9

5,2

n.v.t

5,4

4,1

6,1

6,5

4,7

5,4

5,3

4,6

5,5

3,9

5,8

3,7

5,5

5,6

5,2

4,4

totaal

jongens

meisjes

rBo

LBO

MAVO

HAVO

vwo
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3.2.4 Intemaliseren

In tabel 3.7 staat een overzicht van de totale schaal Intemaliseren, samengesteld uit de schalen

Tenrggetrckken gedrag, Lichamelijke klachten en Angstig en depressief gedrag.

Zoals na de voorgaande paragrafen te verwachten, scoren meisjes en de oudere leerlingen hier relatief

hoog. Binnen de onderscheiden onderwijssoorten zijn het niet alleen de IBO-, maar ook de MAVO-

leerlingen die opvallen door een relatief hoge score. Bij de jongens bestaan er nauwelijks verschillen

tussen de onderscheiden leeftijdscategorieen. De oudere meisjes onderscheiden zich daarcntegen met

een hoge gemiddelde score sterk van hun jongere seksegenoten.

Op de meeste ondenrijssoorten zijn de verschillen tussen de onderscheiden leeftijdsgroepen vrij gering.

Op het IBO daarentegen onderscheiden de oudere leerlingen zich duidelijk door een hogere score.

Tatr,l 3.7 lnternaliseren, naar leettijd, selse en ondenrvijssmrt; gemiddelde somscores

leeftrjd 14y 1 5 jr en ouder loelsing versdrillen13 jr

op leeftijd

p=.0003

op geslacht

P=.0@0

op onderwijssoort
p=.0@0

11,4

9,2

13,5

13,6

11,7

12,3

11,2

9,5

11,1 11,0 13,4

8,2 8,5 9,6

11,8 12,3 17,8

8,4 12,7 13,8
11 ,9 9,8 12.4

12,0 10,8 13,9

9,9 11 ,3 '11 ,2

8,9 9,1 n.v.t

totaal

iongens
meisjes

tBo
LBO

MAVO

HAVO

vwo

3.3 Sociale problemen

In tabel 3.8 staan de gegevens van de schaal 'Sociale problemen' weergegeven. Tussen jongens en

meisjes bestaan geen significante verschillen. De indeling naar onderwijssoort laat wel beduidende

verschillen zien. Kijkend naar de afzonderlijke onderwijssoorten onderscheidt het IBO zich in negatieve

en het VWO zich in positieve zin.

Over het geheel genomen lnjgt 5Vo een score die nadere aandacht zou rechtvaardigen; Op het IBO ligt

dat met ll%o d,uidelijk hoger. Er zijn statistisch significante, maar niet grote verschillen tussen de
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verschillende leeftijdsgroepen, waarbij opnieuw de oudste groep meer problemen laat zien. BU

gelijktijdige toetsing van de verschillende effecten blijkt het effect van leeftijd echter niet significant;

het moet worden toegeschreven aan ondenvijssoort.

T&l 3.8 Sociale problemen, naar sekse en onderwijssoort

28

jong meis ibo lbo mavo haro vwo totaalolo olo % alo % alo % %
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lk gedraag m€ b jong voor mijn leeftijd

lk ben te alhankelijk ran volwassenen

lk kan nist goed met andere jongens en

meisje opechieten

lk word wd gepest

Andere jongens/meisjes mogen mij niet

lk ben onhandig of heb last van slechte
codrdinatie

lk ben liever samen met iongere jongens of
meisjes dan met leeftijdsgenoten 31

lk probeer zo rcinig mogelijk met andsre

menson ls maken te hebb€n m

Percentagepotenfiebprobleemgevallen 4

gemiddelde somscore 2,3
Toehing van versc-hillen (varianlie-analyse)

selG€

onderwijssoorl

P=.5602

P=.0000

Taful 3.9 Sociale problemen naar leeftijd, sekse en onderwijssoort

leeflijdsgroep 14 jr13 jr I 5 jr en ouder

2,6

2,5

2,6

2,7

2,9

2,0
2,1

n.v.l

2,2

2,1

2:l

3,4

2,2

2,1
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1,3

2,3
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jongens

meisjes

tBo
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vwO



TNO rapport

NIPG 92.89 29

3.4 Problemen met gedachten

In tabel 3.10 staan de gegevens voor de schaal Problemen met gedachten. Het gaat hier vooral over

dwangmatige gedachten en gedrag als ook over de ervaring, in gedrag of denken, anders te zUn dan

andere mensen. Er is een klein, maar significant verschil tussen jongens en meisjes. Het percentage dat

op grond van deze schaal als een mogelijk probleemgeval gekwalificeerd zou kunnen worden is echter

bij de jongens 6n de meisjes gering. Tussen de verschillende ondenrijssoorten bestaan geen significante

verschillen in de somscore. De meeste gevallen die op dit punt nadere aandacht zouden verdienen,

vinden we op het IBO. De verschillende leeftijdsgroepen verschillen in dit opzicht ook niet van elkaar.

Tabel 3.10 Problemen met gedadtten, naar selse en onderwijssoort

jong meis ibo lbo mavo haro vwo totaal
o/o % 1o o/o olo % lo Yo

lk kan bepaalde gedadtbn maar niet uit

mijn hoofd zetten 41

lk hoor geluiden ol etemmen die niemand
anders schijnt te horen 8
lk herhaal alsmaar bepaalde handelingen:
dwanghandelingen 4
lk le dingen raanan anderen denksn dat
ze er niet zijn 7

lk veeamel dingen die ik eigenlijk niet

nodig heb 32
lk doe dingen die andere mensen vreemd

of'gek zouden vinden 17

lk heb gedachlen die andere mensen

vreemd of'gek zouden vinden 13

Percenlagepotenli0leprobleemgevallen 2

gemiddelde somscor€ 1,7

Toetsing van versdtillen (variantie-analyse)

sekse P=0.0002

onderwijssoort P=0.4823
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47
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7

7

33

17

17

3

1,9

J.5 Aandachtsproblemen

In tabel 3.1 I staan de gegevens voor de schaal 'Aandachtsproblemen'. De meisjes scoren hier significant

hoger en ook het aantal potentiele probleemgevallen ligt bij hen met llTo veel hoger dan bij de jongens

(SVo). Ook tussen de verschillende onderwijssoorten bestaan significante verschillen. MAVO-leerlingen

onderscheiden zich op deze schaal in negatieve zin van de overige leerlingen; vwo-leerlingen in
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positieve zin. In het aantal potentidle probleemgevallen bestaan ertussen de onderwijssoorten geen grcte

verschillen, met uitzondering van het lage percentage op het VWO.

T*el 3.11 Aandachtsproblemen, naar selce en ondenrvijssmrl

30

jong meh ibo lbo mato haro vwo totaal
lo%%lo%oloalo%

lk gedraag me b long voor mijn leeflijd 34

lk heb moeile me te @ncentreren, ol om

lang mijn aandachl ergens bij te houden 65

lk heb moeite met stil zitlen 57
lk voel me in de war 17

lk dagdroom veel 37

lk doe zomaar ieb zonder erbij
na te denken 52

lk ben zenuwachtig ol gespannen 53

Mijn schookesultaten zijn slecht 51

lk ben onhandig ol heb last van slechte
codrdinalie 24

Percentage polonti6le probleemgwallen 5

gemiddelde soms@re 4,5
Toetsing van wcdrillen (variantie-analyse)
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6%?33'l 21 n

9810949

5,1 5,2 5,4* 5,4 4,3." 5,.1

P=0.000

P=0.m01

Opnieuw lijkt leeftUd hier een belangrijke factor en opnieuw is het de groep van 15 jaar en ouder die

zich hier in negatieve zin van de anderen onderscheidt (zie tabel 3.13). De grootste verschillen vinden

we hier bij de meisjes, de IBO- en MAvO-leerlingen. Bij gelijktijdige toetsing van de effecten, blijkt

dat de verschillen tussen de onderscheiden onderwussoorten niet significant zun. De verschillen moeten

derhalve worden toegeschreven aan de factoren sekse en leeftijd.

Tabel 3.12 Aandachhproblemen naar leeftijd, seke en ondenrvijssoort; gemiddelde somscor€

leeftijdsgroep 1 5 jr en oudert4y13 jr

5,6

4,9

6,5

5,0

5,3

6,2

6,1

n.v.l

5,0
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5,3

5,4
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3.6 Externaliseren

De schaal Extemaliseren bestaat uit twee subschalen: Delinquent gedrag en Agressief gedrag. Beide

zullen eerst afzonderlijk worden behandeld.

3.6.1 Delinquent gedrag

Deze schaal met een wat beladen naam bevat een aantal items die aangeven in hoeverre leerlingen een

aantal normoverschrijdende gedragingen op zich zelf van toepassing achten. De gemiddelde somscores

vanjongens en meisjes verschillen niet van elkaar, hoewel zij bij de afzonderlijke items duidelijk anders

scoren. De YSR hanteert voor jongens en meisjes uiteenlopende normen en het aantal gevallen met een

potentiele probleemindicatie ligt bij de meisjes meer dan twee keer zo hoog. De gemiddelde somscores

van de leerlingen van de onderscheiden ondenrijssoorten verschillen wel duidelijk, waarbij IBO-, LBO-

en MAVO-leerlingen m66r en VWO-leerlingen minder normoverschrijdend gedrag vertonen. BU

gelijktijdige toetsing van de effecten van leeftijd, sekse en ondenrijssoort, blijkt het effect van

onderwijssoort echter niet significant; het moet worden toegeschreven aan de relatief hoge percentages

oude leerlingen in de tweede klas van IBO, LBO en ook MAVO.

Tabel 3.14 laat zien dat de gemiddelde somscore voor de oudste groep opnieuw ongunstig afwijkt van

die van de jongere leerlingen; dat geldt voor jongens 6n meisjes en voor de verschillende onderwijs-

soorten. Niettemin zien we bij jongens een groter verschil tussen de onderscheiden leeftijdsgroepen.

Dat geldt ook voor HAVO-leerlingen. Bij de lBO-leerlingen zijn de verschillen gemiddeld minder groot.
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Tful 3.13 Delinquent gedrag, naar sekse en onderwiissoort

r,vo lolaal

Yo lo
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n
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6
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furcenhgepot€ntiol€probleemgevallen 8

gemiddelde somscorc 3,6

Toetsing van versdrillen (variantie-analyse)

sekse

onderwijssoort

T&el 3.14 Delinqueni gedrag naar leeftijd, selse en onderwijssoort; gemiddelde somscore

leeftijdsgroep 14y13 jr 1 5 jr en ouder

4,6

4,6

4,4

3,9

4,8

4,7

4,7
n.v.l

3,4

3,4

3,4

4,0

3,5

3,7
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3.6.2 Agressief gedrag

De gemiddelde somscores van jongens en meisjes op de schaal 'Agressief gedrag' wijken nauwelijks

van elkaar af en ook het aantal potentiele probleemgevallen komt overeen (zie tabel 3.15). Tirssen de

leerlingen van de onderscheiden ondenvijssoorten vinden we slechts geringe verschillen; HAVO-

leerlingen scoren hier gemiddeld wat hoger en VWO-leerlingen scoren opnieuw vrij laag. Op IBO, LBO

en HAVO krijgen relatief veel leerlingen een score die nadere aandacht zou kunnen rechtvaardigen.

Opnieuw blijken de oudste trveede klassers gemiddeld een hoge score te hebben.

Bij gelijktijdige toesing van de effecten van leeftijd, sekse en onderwijssoort blukt het effect van

onderwijssoort niet significant. Het moet worden toegeschreven aan leeftijdsverschillen tussen de

verschillende onderwijssoorten.

T*el 3.15 Agressiel gedrag, naar sekse en onderwijssoort

jong meis ibo lbo mavo havo wo totaal
o/o o/o olo 1o olo e/o olo %

lk maakveel rule 54 61 59 50 59 59 OB 57
lk schep op (of do€ stoefl 59 34 42 45 49 50 42 47
lk ben gemeen voor anderen 26 21 I 22 22 n 22 B
lk probeer roel aandadrl te krijgen 5l S 40 39 43 50 ,16 44
lk maak mijn eigen spullen kapt 22 13 n 22 fl 18 9 17
lk maak de spullen van andsren kapot 11 4 I 10 I 7 S 7
lkbenongehoorzaamopschool(olwerk) 32 29 43 36 33 28 19 O0

lk ben jaloers op anderen 39 48 37 31 43 52 S0 U
lk vecht veel 24 14 30 21 22 tg 10 19
lkwl anderenlichamelijkaan I 4 13 7 6 S 4 6
lkschreeuwen gil veel 13 31 30 27 n n fi p2

lk doe raar of'gek' om de aandachl te

trekken, ik spd de clown 36 25 24 31 27 gl gt gO

lk ben koppig &l 80 69 64 73 76 76 t2
Mijn slemming of gevoelens kunnen plolseling

veranderen 60 78 @ 63 71 75 69 6S
lk praat te veel 62 79 70 74 72 74 65 7l
lk plaag anderen veel 32 32 30 36 30 U 27 91

lk ben snel aangebrand, of driftig U 43 43 42 43 45 42 49
lkbedreigandsremensen 7 4 12 7 6 6 g 6
lk maak meer lawaai dan andere jongens

ol meisjes 24 23 24 24 {i fi 19 24

Percentagepotentioleprobleemgevallen 5 5 8 6 4 6 2 s

gemiddelde somscorc 7 ,6 7 ,7 8,2 7 ,6 7,9 8,3' 6,9'- 1,7
Toetsing van versdrillen (variantie-analyse)

sekse P=0.3975

onderwijssoorl P=0.m24

33
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Tful 3.16 Agreosiel gedrag naar leeftijd, selse en onderwijssout; gemiddelde somsore

leefiijdsgroep 13 jr 14 jr 15 jr en oudo

totaal

jongens

meisjes

tBo
LBO

MAVO

HAVO

VwO

3.6.3 Externaliseren

De schalen 'Delinquent gedrag' en 'Agressief gedrag' vormen tezamen de schaal 'Extemaliseren'. In

tabel 3.18 staan de gemiddelde scomscores weergegeven naar leeftijd, sekse en onderwijssoort. De

oudste leeftijdsgroep krijgt hier gemiddeld een aanzienluk hogere score dan de jongere leerlingen. Van

de verschillende onderwijssoorten kdjgt het IBO gemiddeld de hoogste score, maar ook de MAVO-

leerlingen scoren hier vrij hoog. Opnieuw blijkt bij nadere controle dat de effecten van onderwijssoort

en sekse niet het belanffikste zijn. Bij gelijktijdige toetsing van de effecten blijken deze effecten niet

significant. Leeftijd daarentegen wel. Ook is er sprake van een significante interactie tussen sekse en

leeftijd. Dat wil zeg5en dat de verschillen tussen leeftijdscategorieen bij de jongens anders liggen dan

bij de meisjes. Inspectie van tabel 3.17 maakt duidelijk dat de verschillen tussen de leeftijdscategorieen

bij jongens wat groter zun.

Tabl 3.17 Extemaliseren, naar leeffijd, selse en onderwijssoori; gemiddelde sofllscoreo

leeftijdsgroep 13 jr 14 jr 15 jr en oudo totaal loetsing verschillen

7,7

7,2

7,9

8,9

7,2

7,5

8,5

6,7

7,3

6,9

7,0

5,8

6,8

7,0

7,6

6,4

8,9

8,9

8,4

8,3

8,3

8,6

10,6

n.v.t

totaal

jongens

meisjes

tBo

LBO

MAVO

HAVO

WO

10,5 11,1 13,3

9,7 10,6 13,5

10,1 1l,3 12,8

9,3 12,9 12,2

10,6 10,7 13,1't0,6 11,2 13,4

10,5 12,0 15,3

8,8 9,5 n.v.l

op leeltijd
11,3 tr.0000

11 ,2 op selse
11 ,4 p=0.6656

12,5 op onderwijssoort

11 ,5 p=.0000

1 t,9
11 ,6

9,6
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3.7 Totale YSR-probleemscore

De laatste YSR-schaal die in dit verslag wordt gepresenteerd bestaat uit een sommering van alle

probleem-items uit de YSR. Het gaat hier om de items die in de voorgaande paragrafen aan de orde

zijn gekomen, plus 20 items die niet in de andere schalen meegenomen worden. Daarbij kan gedacht

worden aan dingen als te zwaar zijn, vaak wondjes oplopen, problemen met spreken, nagelbijten en

dergelijke. In tabel 3.18 staan de gemiddelden naar leeftijd sekse en ondenvijssoort. Leeftijd, sekse en

onderwijssoort laten alle significante verschillen zien. De oudste leeftijdsgroep scoort beduidend hoger

dan de jongere leerlingen; de meisjes scoren hoger dan de jongens. IBO-leerlingen scoren relatief hoog;

VWO-leerlingen relatief laag. Bij gelijktijdige toetsing van de effecten blijkt het effect van onderwijs-

soort voomamelijk verklaard te moeten worden uit effecten van sekse en met name leeftijd.

Tabel 3.18 Totale YSRproble€mscore naar leeftijd sekse en onderwijssoort; gemiddelde somscore over alle sdralen.

leeftijdsgroep 14v 1 5 jr en ouder toetsing verschillen13 jr

op leefrijd

P=.@0

op selse
P=.0000

op onderwijssoort

P=.0000

37,8

34,3

41,3

42,9

38,4

40,1

38,5

32,0

4i},3

38,1

49,0

fi,2 37,0

30,2 32,2

36,5 39,5

28,8 €,6
36,0 34,5

37,4 37,0

35,0 39,2

29,5 31,0

totaal

jongens

meisles

tBo
LBO

MAVO

HAVO

vwo

42,5

41 ,l
44,3

41,8

n.v.t

3.8 YSR-indicaties van mogelijke probleemgeyallen

In de voorgaande paragrafen is, waar mogelijk, telkens het aantal leerlingen genoemd dat op de

onderscheiden subschalen als een potentieel probleemgeval scoorde. Daarbij werd als criterium

gehanteerd een score hoger dan de grens tussen een normale en een borderline-score. Aan 66n enkele

score op een schaal kan echter geen doorslaggevende betekenis worden toegekend. Daarom is nagegaan

op hoeveel verschillende YSR-schalen leerlingen als potentieel problematisch werden gekwalificeerd.

Een overzicht van de resultaten staat in tabel 3.19. Bij driekwart van de leerlingen is er op geen enkele

schaal een aanwijzing te vinden dat er aanleiding tot nader onderzoek zou kunnen ziju bij l37o wordt

66n indicatie gevonden. Bij 5Vo van de leerlingen worden twee indicaties gevonden enbij 6Vo zelfs meer

dan twee. Jongens krijgen minder vaak een probleemindicatie dan meisjes. Bovendien ligt het percentage



TNO rapport

NIPG 92.89

jongens met tenminste twee probleemindicaties metgVo duidelijk lager dan de l1Vo die we bij de meisjes

vinden.

Tussen de verschillende schooltypen zien we eveneens grote verschillen. Op het VWO vinden we het

hoogste percentage leerlingen zonder d6n enkele probleemindicatie. Op het IBO vinden we bij l4Vo meer

dan 2 indicaties dat er iets aan de hand zou kunnen zijn. Daar is dus relatief vaak sprake van gecompli-

ceerde problematiek.

De verschillen tussen de verschillende leeftijdsgroepen zijn echter nog opvallender. De 13 en 14 jarige

leerlingen verschillen nauwelijks van elkaar, maar van de leerlingen van 15 jaar en ouder wordt bij meer

dan 6€n derde tenminste 66n probleemindicatie gevonden en bij 6€n op de vijf leerlingen meer dan 66n.

rn l3vo van de gevallen is zelfs sprake van tenminste 3 probleemindicaties.

Tabel 3.19 Aanhl probleemindicatie per leeding, naar leeftijd, sekse en onderwijssoort

aanlal probleemindicaties

36

012$8
%chlo%

14@

709

751

'r30

259

423
3t7
331

u2
763

252

751356

791245
721478

lotaal

jongens

meisjes

tBo

LBO

MAVO

HAVO

VWO

'13 jaar

14 iaar
15 jaar on ouder

7012514
73 15 5 8
711487
74 15 6 5

86922

79',t245
761365
u17613
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3.9 Samenvatting en bespreking

De figuren 3.1,3.2 en 3.3 geven een overzicht van de resultaten naar onderwijssoort, sekse en leeftijds-

categorie. Om de diverse schalen gemakkelijker in een figuur te kunnen weergeven zijn de scores

getransformeerdt. De transformatie heeft alleen effecten op de hoogte van de score, maar heeft geen

invloed op verschillen tussen categorie€n.

Op de schalen Problemen met gedachten, Aandachtsproblemen zijn er relatief weinig verschillen tussen

de verschillende ondenvijssoorten; op de schalen Teruggetrokken gedrag, Lichamelijke klachten, Angstig

en depressief gedrag en sociale problemen, zijn de verschillen relatief groot. Vrijwel stelselmatig scoort

het IBO het hoogst, gevolgd door successievelijk MAVO, LBO, HAVO en tenslotte VWO. Op alle

schalen geven VWO-leerlingen de minste probleemgedragingen aan. Op bdna alle schalen geven IBO-

leerlingen de meeste problemen aan. HAVO-leerlingen scoren meestal vrij laag, met als belangrijke

uitzondering de relatief hoge scores op de schaal Agressief gedrag.

Meisjes scoren bijna steeds hoger dan jongens: de grootste verschillen zien we daarbij op de subschalen

van Intemaliseren: Teruggetrokken gedrag, Lichamelijke klachten en Angstig en Depressief gedrag.

Tussen de 13- en 14 jarige leerlingen bestaat hoegenaamd geen verschil. De leerlingen van 15 jaar en

ouder geven echter stelselmatig meer probleemgedragingen aan. Dit is opmerkelijk, vooral omdat de

YSR-scores in het algemeen weinig samenhangen met leeftijd (zie o.a. Verhulst e.a., 19889). Het is

daarom aannemelijk dat de in dit onderzoek gevonden verschillen tussen leeftijdscategorie€n niet gezien

moeten worden als een leeftijdseffect. In dit onderzoek onder leerlingen van de tweede klas van het

voortgezet onderwijs, gaat het bij de oudste groep om leerlingen die tenminste eenmaal zijn blijven

zitten. Het zijn deze leerlingen die op alle schalen gemiddetd duidelijk als meer problematisch naar

voren komen.

Bijgaande figuren zijn gebaseerd op gemiddelden, maar een relatief hoog gemiddelde in een bepaalde

groep hoeft nog niet te betekenen dat er veel leerlingen zijn die in aanmerkng zouden kunnen komen

voor begeleiding of hulpverlening. Van de totale groep kreeg 25Vo op tenminste 66n YSR-schaal een

indicatie van een potentieel emstig probleem; llVo kreeg 2 of meer van die indicaties. Bij de meisjes

'De transformatie bestond uit de formule TS=(100*S)ltvIAX, waarbij (T)S = de (getransformeerde)
score en MAX=moximale schaalscore; de laatste is gelijk aan twee maal het aantal items in de
schaal.
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liggen die percentages wat hoger dan bij de jongens. Op het IBO vinden we veel leerlingen met 3

probleemindicaties of meer; voorhet overige blijven de verschillen tussen IBO, LBO, MAVO en HAVO

beperkt. In vergelijking met deze ondenvijssoorten vinden we op het VWO echter beduidend minder

probleemindicaties.

Belangrijker dan ondenrijssoort en sekse lijkt echter de leeftijdscategorie. [n de oudste groep krijgt meer

dan 66n op de drie leerlingen tenminste 66n probleemindicatie; l3Vo knjgt er 3 of meer. De l5-jarigen

en ouder vormen dan ook een disproportioneel deel van de leerlingen met mogelijk emstige problemen.

De leerlingen van 15 jaar en ouder maken lTVo uit van de totale groep; van de $oep met meer dan

twee probleemindicaties, behoort 357o tot de categorie 15 jaar en ouder.

Filuur 3.1 Gemiddelde YSR-sore (getransformeerd) naaronderwiissoort

MNDACIfT

Gem. YSR-score (getransformeerd)

38

Gemiddelde YSR-sore (getransformeerd) naar onderwijssoort



TNO rapport

NIPG 92.89 39

Filuur 3.2 Gemiddelde YSR-score (gelransformeerd) naar sekse

TERUG

LICH

ANGST
DEPBES

socrAAL

DENKEN

AANDACHT

DELINO

AGRESS
20 25 30

Gem. YSR-score (getransformeerd)

F$uur 3.3 Gemiddeld YSR+cores (gefansformeerd) naar leeltijdsgroep



TNO rapport

NIPG 92.89 40

4. ERVARBN PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN

4,1 Inleiding

Anders dan de YSR, waarvan de items voor het merendeel bestaan uit vrij zakelijke beschrijvingen van

gedragingen en gedachten, bestaat de Vragenlijst naar Ervaren Psychosociale Problemen (VEPP) uit

items die meestal een uitdrukkelijke klacht of probleem formuleren. In dit onderzoek is gekozen voor

de vragenlijst in de bewerking van Stolwijk en Raat (1991). De reden hiervmr is dat met deze

vragenlijst vrij recent twee andere onderzoeken zijn gedaan waannee vergelijking mogelijk is. Het ene

onderzoek is dat van Stolwijk en Raat zelf in Rotterdaml het andere is een ondenoek uitgevoerd door

de GGD in Apeldoom en omgeving. De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet gepubliceerd, maar

werden ons door de onderzoekers ter vergelijking beschikbaar gesteld.

Stolwijk en Raat construeerden uit hun gegevens vier schalen, gedeeltelijk afwijkend van schalen die

eerder werden voorgesteld. In dit rapport wordt, omwille van de vergelijkbaarheid, aangesloten bU de

schalen van Stolwijk en Raat:

1. Problemen met zichzelf

2. Problemen thuis

3. Problemen met leren

4. Problemen op school.

De vragenlijst wordt, in een aantal varianten, in de JGZ meestal gebruikt om een indruk te krijgen van

de aard van de ervarenpsychosociale problematiek. Hoewel Baecke (19887) een aantal sterke verbanden

vond met scores op de Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst voor jongeren, ontbreekt het aan

empirische gefundeerde criteria om met behulp van de vragenlijst jongeren met emstig te nemen

problemen te onderscheiden van anderen. Dat betekent dat in dit hoofdstuk geen percentages 'poteiliele

probleemgevallen' gepresenteerd zullen worden.

Om toch een indruk te kunnen geven van belangrijke verschillen tussen de onderscheiden categorie€n

leerlingen worden de percentages leerlingen met een relatief hoge score gepresenteerd. Als hoog wordt

daarbij beschouwd de scores die liggen boven de schaalwaarde waarboven maximazl, lOVo van de

leerlingen scoort. In tabel 4.1 staan deze afkappunten voor de verschillende VEPP-schalen weergegeven.
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Tabel 4.1 Afkappunhn bij de VEPP-schalen

Problemen met zidrzelf

score %
mel lsren

score %

met huis
8@fe

met school

score %

7 0,6
6 2,0

4,6 5 1,3
4 2,6

33,73

0.4

1,7

4,2 5

7

6

5

hoog

2

2,3
73

normaal 4

3

2

1

0

'I 1,0

18,0

24,6

4,2
10,9

16,5

73,9

7,8

13,4 1

68,6 0

2

1

0

4

3

2

1

0

10,1

17,2

24,3

27,1

16,8

De afgelopen jaren is steeds meer duidelijk geworden dat mishandeling en ongewenste seksuele

ervaringen ook in deze leeftijdsgroep voorkomen en dat dit factoren zijn die emstige gevolgen kunnen

hebben voor het welzun van de betrokkenen. Daarom is besloten ook in dit onderzoek enige aandacht

te besteden aan dergelijke ervaringen. Ten aar:r;ien van de formulering van de vragen is aansluiting

gezocht bij de vragenlijst zoals die door de GGD in Apeldoom en omgeving wordt gehanteerd.

In dit hoofdstuk zullen eerst de gegevens van de verschillende schalen van de Vragenlijst naar Ervaren

Psychosociale Problematiek (VEPP) worden gepresenteerd. Daama wordt ingegaan op ervaring met

ongewenste seksualiteit en op de aanwezigheid van problemen die de leerlingen dag en nacht bezig-

houden.

Per schaal zullen de gegevens worden gepresenteerd: percentages leerlingen die de betreffende

problemen als op hen van toepassing aankruisten, genriddelde somscores en de percentages jongeren

behorend tot de hoogst scorenden op de betreffende schaal. Omdat, zoals eerder werd gesteld, de

schaalstructuur van de vragenlijst naar ervaren psychosociale problemen niet helemaal constant blUkt,

wordt ook telkens Cronbach's alpha gepresenteerd. Dat is een maat die aangeeft in hoeverre de

verschillende items homogeen zUn; dat wil in dit geval zeggen: in hoeverre zij samen een aanduiding

geven van 66n algemener probleemgebied. Bij een homogene schaal kan men ervan uitgaan dat een

hoge of lage score inderdaad wijst op meer of minder problemen op het betreffende gebied. Bij een

minder homogene schaal is de kans dat verschillen in somscores door andere factoren veroorzaakt wordt

veel groter. Het gevolg is dat men met die somscore minder betrouwbaar problematische grcepen of

individuen kan onderscheiden. Cronbach's alpha kan varieren tussen 0 en 1. Vaak wordt, in individuele
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diagnostiek en selectie, een minimum-eis van 0.80 gesteld. Bij exploraties van verschillen tussen groepen

kan men een lagere alpha accepteren, zij het dat de kans op verschillen die statistisch significant zun,

aanzienlijk wordt gereduceerd.

Bij ervaring met mishandeling en ongewenste seksualiteit en bij problemen die leerlingen dag en nacht

bezighouden gaat het niet om schalen, maar om afzonderlijke items. De presentatie van de gegevens

wijkt daarom af van de presentatie in de eerdere paragrafen. Allereerst zullen de percentages leerlingen

worden gepresenteerd met dergelijke ervaringen. Vervolgens wordt de betekenis van dergelijke

ervaringen onderzocht. Dit gebeurt door de betreffende gegevens te relateren aan de prcblemen, zoals

geihventariseerd met de YSR en de VEPP.

4.2 Problemen met zichzelf

Deze, op het eerste gezicht wat heterogeen samengestelde, schaal geeft een aanduiding van moeizaam

functioneren op diverse terreinen: op school, thuis, met vrienden en in groepen. Ondanks de schijnbare

heterogeniteit meet de schaal blijkens de berekende Cronbach's alpha (0.51, iets hoger dan in StolwUk

en Raat, 1991) toch een probleemgebied wat in de ewaring van de leerlingen zelf tot op zekere hmgte

homogeen is.

De gemiddelde somscore vertoont enige samenhang met de verdeling over ondenvijssoorten in zijn

totaliteit. HAVO-leerlingen wijken in negatieve zin en significant af van de overige leerlingen. LBO-

leerlingen scoren relatief positief. Bij gelijktijdige toetsing van de effecten blUkt het effect van

onderwijssoort echter niet significant. Het percentage leerlingen behorend tot de hoogste scores is op

het HAVO wat hoger dan gemiddeld. Op het IBO is het beduidend hoger.

Tussen jongens en meisjes bestaat een beduidend verschil, in die zin dat meisjes hier duidelijk meer

problemen ervaren. Ook het percentage dat hoort tot de groep met de hoogste scores is bij de meisjes

groter dan bij de jongens.

De somscore van de items op deze schaal lijken nauwelijks samen te hangen met de leeftijd van de

tweede-klassers. Bij gelijktijdige toetsing van de effecten blijkt echter dat de boven beschreven

verschillen tussen onderwijssoorten een -beperkt- effect van leeftijd maskeren.

42
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Tful 4.2 Problemen met zidrzslf, naar sekss en onderurijssoort

jong meis ibo lbo m8ro harc vwo totaal
%%elolo%alo%olo

I
38

s2
42

11

73

6

6

2,1

10't8 10894
43 {0 3t 40 41 38

363434313232
s0 38 32 42 50 4it
13 21 12 t5 15 11

76 66 69 70 76 81

5168552

8125774

2,3 2,3 1,9' 2,1 2,6. 2,1

7

33

N
34
15

70

7

Voel je je onprettig in een groep?

Ben je bang om loubn b maksn?

Praat je moeilijk met andercn over

le problemen?

Trek je je de dingon h sn€l aan?
Kun je moeilijk goede vrienden maken?

Voelje je schuldig ab ls iets

onaadigs overje ouders zegt?

Word je in de khs vaak gepst?

P€rcenlags met de hoogste
probleemscore

gemiddelde somscore

Toetsing van versdrillen (variantie-analyse)

sekse

ondenrijssoort

5

1,9

P=.0000

P= ts38

4.3 Problemen met leren

De homogeniteit van de schaal Problemen met leren ligt met 0.58 opnieuw iets hoger dan die welke

in Rotterdam werd gevonden, maar blijft matig. Tussen jongens en meisjes bestaan nauweluks

verschillen, niet in de gemiddelde somscore en niet in het percentage in de groep met de hoogste scorc.

Tussen de onderscheiden ondenvrjssoorten bestaan beduidende verschiUen. Op het IBO en LBO 6n op

het VWO achten leerlingen dit soort problemen weinig op zich zelf van toepassing. Op MAVO en

HAVO daarentegen spelen deze problemen -voor de leerlingen- meer dan op de andere onderwus-

soorten.

De groep van 15 jaar en ouder heeft de neiging om deze problemen wat vaker aan te geven dan de

andere leerlingen, maar het verschil lijkt bU toetsing van het effect van leeftijd niet significant; bU

gelijktijdige toetsing van de verschillende effecten, blijkt leeftijd toch een factor van belang te zijn.
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Tabel 4.3 Problemen met leren, naar sekse en onderwijssoort

jong meis ibo lbo mavo haro vuo toualelo olo % alo % olo % %

items

Kun je je moeilijk onenreren?
Heb je moeih met sonm{1e vakken?

Heb je door school reinig tijd

voor jezelf?

Krtig je te veel huisverk op school?
Haal je b lage cijfeo op sdrool?

percenhge mel de lmgste scores
gemiddelde 8om6core

Cronbach's alpha = .5807

Toetsing van vecdlillen (variantie-analyse)

eekse

onderwijssoort

31

m

n
41

a

5

1,9

16

63

B
40

14

u
78

33

53

25

6

a,a

@
78

31

49

n

33

66

N
32

24

3

I,r

33

55

33

17

26

n33
a971

31 27

41 42

22 24

5
'1,9

4

1,9

P=0.4696

P=0.0000

3
'1,6"

7

2,!"
2

1,S"

4.4 Problemen thuis

De homogeniteit van de schaal Problemen thuis ligt met 0.78 erg hoog. De somscore wijst dus op een

probleemgebied met voor de leerlingen zelf sterk samenhangende problemen.

Tabel 4.4 Problemen thuis, naar selae en onderwijssoort

items wo tolaal
olo %

jong meis ibo lbo
o/o % elo o/o

mavo

%
harc

Voeljeje vaakongelukkig? 6

Voel je je vaak eenzaam? 6

Vind je het thuis vaak ongezellig? 14

Voel je lhuis vaak alleen staan? 7

ls er huis veel ruzi€? 9

Word je huis geslagen of mishandeld? 2

Denk je wel eens owr weglopen van

huis? 7

percsnhge met d8 hoogste
probleemscore 3

gemiddelde somscore 0,5

Cronbach's alpha = 0.78

Toelsing van vercdrilbn (varianlie-analyse)

sekse

onderwijssoort

13

12

21

15

15

3

17

15

13

2t
12

13

2

13

't6

17

18
't5

11

2

19

't6

14

21

14

14

3

16

5

5

11

5

7

2

I
7

t6
I
l0
4

11

10
't4

11

1'l

2

12

0,7

4

0,6'

1098
1,0 1 ,0 0,9

10

0,9'*

5

2

0,4*'

P=.0000

P=.000
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Het aantal problemen thuis dat door de leerlingen wordt aangegeven ligt erg laag. De score kan vari€ren

tussen 0 en 7 en ligt gemiddeld op minder dan l. Niettemin blijken er belangrijke en significante

verschillen, tussen jongens en meisjes en tussen de verschillende onderwijssoorten. Meisjes geven

gemiddeld twee keer zoveel problemen thuis aan als jongens en het percentage meisjes met de hoogste

probleemscores ligt meer dan 3 keer zo hoog als bij de jongens. Relatief weinig problemen thuis worden

aangegeven door leerlingen van het HAVO en het VWO. Veel problemen zijn er in dit opzicht bU de

leerlingen van de MAVO. Hoewel het verschil tussen IBO en de overige leerlingen niet significant is,

zijn ook zij geneigd om relatief veel problemen thuis aan te geven; het percentage leerlingen met de

hoogste probleemscores in dit opzicht is op het IBO ook relatief hoog. Bij gelijktddige toetsing van

de verschillende effecten blijkt er ook sprake van een significante interactie tussen sekse en ondenvijs-

soort. Bij nadere inspectie van de gegevens blijkt dat er op het HAVO en VWO nauwelijks verschil

bestaat tussen jongens en meisjes. Op IBO, LBO en MAVO scoren de meisjes met respectievelijk 1.3,

1.2 en 1.3 beduidend hoger dan de jongens (respectieveluk 0.7, 0.6 en 0.5).

Zoals uit tabel4.5 blijkt, spelen er voor de oudste groep leerlingen in dit opzicht ook beduidend meer

ploblemen dan bij de overige leerlingen. Dat geldt voor de meisjes in iets sterkere mate dan voor de

jongens. Tussen de verschillende soorten onderwijs bestaan er in dit opzicht grote verschillen. Op het

IBO is het verschil tussen de jongste en de oudste grcep erg groot, met een hoge score voor de oudste

groep. Op het LBO, maar nog sterker op het MAVO ligt het aantal problemen in alle leeftijdsgroepen

op een hoog niveau. Op het HAVO en VWO li5 het, ongeacht leeftijd op een relatief laag niveau.

Tabel 4.5 Problemen thuis naar leeftijd, sekse en onderwijssoort; gemiddelde somsores

leeftijdsgroep 1 5 jr en ouder

45

14 ll13 jr

totaal

jongens

meisjes

tBo
LBO

MAVO

HAVO

vwo

1,2

1,1

1,3

0,5

n.v.l

0,6

0,5

0,9

0,9
0,8

0,8

0,6

0,4

0,6

0,4

0,8

0,3

0,8

1,0

0,6

0,3

1,1

0,7

1,6
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4-5 Problemen met school

De laatste schaal uit de vragenlijst naar ervaren psychosociale problemen bestaat uit slechts 3 items en

geeft een globale indicatie van de mate waarin de leerlingen zich op de huidige school op hun gemak

voelen. De homogeniteit van de schaal (0.57) is, opnieuw, matig. Tussen jongens en meisjes bstaat

er in dit opzicht weinig of geen verschil.

Tab€l 4.6 Problsmen met sdrool, naar sekse en onderwijssoorl

jong meis ibo lbo mavo haro rrwo toil
o/o % elo o/o Yo o/o o/o %

Zouje lan school willen? 21 n 3S 28 n 16 9 20
Kun je goed mel de leraren/leraressen

opschieten? (nee) 10 7 17 11 9 7 3 I
Vind je dat je op de juiste sdtool zil?
(ne€) '10 10 19 19 13 Z 4 10

Percenhge mel de hoogste
probleemscores 10 I 20 12 12 7 g

gemiddelde somscore 0,4 0,4 0,f* 0,5" 0,4' 0,9' 0,2,,, 0,4
Cronbach's alpha=O.57

Toelsing van wrdrilbn (variantie-analyse)

sekse P=.4065

onderwijssoort P=.m00

T&el 4.7 Problemen met school, naar leeftijd, selse en ondsrwijssoorl; gemiddelde somscores

46

leeftijdsgroep 13 ir 14 ll 1 5 jr en ouder

0,7

0,6

0,7

0,8

0,7

0,6

0,3

n-v.l

0,3

0,4

0,3

0,7

0,5

0,4

0,3

0,2

0,2

0,3

0,2

0,4

0,3

0,4

0,2

0,1

lolaal

jongens

mehjes

tBo
LBO

MAVO

HAVO

vwO
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Tlrssen de leerlingen van de afzonderlijke onderwijssoorten bestaan er in dit opzicht hele duidelijke

verschillen. Kort samengevat komt het op het volgende neer: hoe 'lager' het onderwijstype, des te meer

onvrede met de huidige school. Ook de leeftijd van de leerlingen is in dit opzicht van belang: hoe ouder,

des te meer onvrede (zie tabel 4.7).Dit leeftijdseffect lukr bij de meisjes en bij IBo en LBo leerlingen

sterker op te treden. Gelijktijdige toetsing van de effecten (Bijlage IV) resulteert echter niet in signifi-

cante interacties. Deze verschillen zijn daarom waarschijnlijk aan toevallige fluctuaties toe te scfuijven.

lloog-scorende leerlingen op de Vragenl[ist naar Ervaren Psychosociale Problematiek

Uit de afzonderlijke items van de Vragenlijst naar Ervaren Psychosociale Problematiek wordt

- standaard - geen totaalscore berekend. Dat zal in het kader van dit verslag ook niet gebeuren. Wel

presenteren we hier een overzicht van de leerlingen die op 66n van de onderscheiden schalen tot de

hoogst scorcnde groep hoorde.

In totaal hoort 2OVo op tenminste 66n van de subschalen tot de groep met de hoogste probleemscores

op de Vragenlijst naar ervaren psychosociale problemen. Bij de meisjes ligt dit met 24Vo beduidend

hoger dan bij de jongens (l1Vo'). Van de onderscheiden onderwijssoorten scoren tBO en MAVO relatief

ongunstig.

Tful 4.8 Percenbge leerlingen dat op tenminsh 66n van de VEPP-schalen tot d€ hoogst sorenden bshoorde, naar leeftijd, sekse en ondenrijssoort

leeltijdsgroep 15 jr en ouder
olo

47

4.6

13 jr 14 y
lo Yo

1472

718

754

138

273
431

321

336

20

15

24

30

21

25

17

9

6
46

37

31

38

30

n.v.l

18

14

22

26

19

22

17

11

15

10
'19

6

14

25

13

7

totaal

jongens

meisjes

tBo

LBO

MAVO

HAVO

VWO
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Belangrijker dan sekse en onderwijssoort lijkt echter de leeftijdsgroep. Van de oudste leerlingen van

15 jaar en ouder scoort meer dan 6dn derde op tenminste 66n schaal erg hoog. Bij de jongens ligt dat

percentage op26Vo; bij de meisjes zelfs op 467o. De relatief ongunstige gegevens van deze leeftijdsgroep

vinden we in elke ondenvijssoort terug.

Andere problemen

4.7.1 Mishandeling

In de vragenlijst was een eenvoudige set vragen opgenomen naar ervaringen met mishandetng en met

ongewenste seksuele ervaringen. De leerlingen kregen de vraag voorgelegd: Ben je wel eens lichamelijk

mishandeld? Bijvoorbeeld: geslagen, gebrand, vastgebonden. Daama werd gevraagd of dit werd gedaan

door leeftijdsgenoten of door volwassenen en of men de mishandelaar kende. In tabel 4.9 staan de

gegevens uit deze vragen samengevat.

Tabel 4.9 Enaringen met mishandeling naar sekss, onderwijssoort en leeftijd

aanlel l€ren

meegemaakl

als ooil meegemaakt, door

bekende(n)
1

Yo

48

4.7

volwas-

sene(n)r

Yo

nooit 1-2

% o/o

vaker bekendo

volw.r

58

48

66

54

u
65

38

71

6l
55

58

87

80

s4

92

88

89

81

88

91

89

8l

90

9'l

89

90

90

87

88

95

92

91

85

1417 66

687 57

713 73

126 54

u7n
410 74

309 49
325 71

423 66

737 62

a9 71

4

3

5

3

6

6

3

2

4

4

5

6

6

7

7

4

I
I
3

5

6

10

totaal

jongens

meisjes

rBo
LBO

MAVO

HAVO

vwo

13 jaar

14 jaar

15 en ouder

I
De perenUges in deze kolom zijn minimale schatlingen, e.e.a. op grond van ontbrekende antwoorden



TNO rapport

NIPG 92.N9

In totaal zegl lOTo dat zij dergelijke ervaringen hebben. Bij 4 ?o is dat meer dan 2 keer gebeurd. Bij

meisjes liggen beide percentages iets hoger. Op het VWO ligt het percentage leerlingen dat zegt ooit

mishandeld te zijn tamelijk laag; op het LBO en het MAVO zeggen relatief veel leerlingen dat zij het

vaker dan twee keer meegemaakt hebben. Bij de leerlingen van 15 jaar en ouder komen ervaringen met

mishandeling relatief veel voor.

Van degenen die dergelijke ervaringen hebben, zegt twee derde (ook) ooit mishandeld te zijn door een

volwassene. Opgemerkt moet worden dat deze percentages beschouwd moeten worden als een onder-

schatting. De vragen naar een typering van de daders werden door de betrokkenen niet altijd ingevuld.

Bijna iedereen zegt dat het om bekenden ging; 587o zngt dat men ooit mishandeld is door een bekende

volwassene. Hoewel het aantal meisjes met ervaring met mishandeling slechts weinig afwijkt van het

aantal jongens met dergelijke ervaringen, zijn er aarzienlijke verschillen wat betreft de daders. Bij de

meisjes is het percentage ervaringen met mishandeling door volwassenen, door bekenden 6n door

bekende volwassenen veel hoger dan bij de jongens, die relatief meer mishandelingen door onbekende

leeftijdsgenoten rapporteren. Ook tussen de verschillende onderwijssoorten bestaan er in dit opzicht

aanzienlijke verschillen. Op LBO en MAVO wordt eveneens een relatief groot deel van de mishande-

lingen aan bekende volwassenen toegeschreven. Op het VWO worden relatief weinig ervaringen met

mishandeling gerapporteerd, maar als dat gebeurt, worden vaak bekende volwassenen als de dader

genoemd. Tussen de verschillende leeftijdsgroepen zijn er, wat betreft de daders, geen opvallende

verschillen.

4.7.2 Ongewenste seksuele ervaringen

Vergelijkbare vragen werden gesteld ten aanzien van ongewenste seksuele ervaringen. De betreffende

vraag werd vrij ruim geformuleerd: 'Heb je wel eens seksuele ervaring met iemand gehad teqen ie zin

!g?' (de onderstreping stond ook in de vragenlijst). Het begrip seksuele ervaring werd in de vragenlijst

als volgt toegelicht: Met seksuele ervaringen bedoelen we alles van zoenen, intiem betasten tot naar

bed gaan toe. Ook hierbij werd vervolgens weer gevraagd naar een typering van de daders. In tabel

4.10 staan de antwoorden van de leerlingen samengevat.

Van alle leerlingen zegl6Vo ooit ongewenste seksuele ervaringen te hebben meegemaakt; bij de jongens

ligt dat percentage op 4Vo: bij de meisjes op 7Vo. Ongewenste seksuele ervaringen worden het meest

49
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gerapporteerd door IBO-leerlingen; het minst door de leerlingen van het VWO. De groep van 15 jaar

en ouder rapporteert dergelijke ervaringen meer dan 3 keer zo vaak als de jongere leerlingen.

Een derde van de betrokken leerlingen zegt dat zij dergelijke ervaringen met volwassenen hadden.

Opnieuw valt er een groot verschil tussen jongens en meisjes t€ constateren: van de betrokken meisjes

meldt 46Vo ongewenste seksuele ervaringen met volwassenen; bU de jongens ligt dat op 157o. Op de

verschillende onderwijssoorten valt op dat twee op de vijf MAVo-leerlingen met ongewenste seksuele

ervaringen meldt dat daarbij bekende volwassenen betrokken waren. Tussen de verschillende leeftijds-

groepen is er in dit opzicht weinig verschil.

Tabel 4.10 Ongewenste sekuele ervadngen naar sske, onderwij&soort en leeftijd

ooit me€gemaakt als ooil me€gemaakt, door

bekende(n)
t

elo

50

belende
volw.'

vdwas-
serc(n)'
oy'o

P

totaal

jongens

meisjes

rBo

LBO

MAVO

HAVO

vwO

13 jaar

14iaar
15 en ouder

1

124

242
414

308

324

423
731

239

De percenhges in deze kolom dienen minimale taxaties, e.e.a. op grond van onlbrekende antwoorden

25

1't

33

a
I
42

14

13

22

24

27

86

96

80

100

90

92

71

63

67

90

94

35

15

46

25

fi
48

36

25

39

35

32

1412

677

717

4

7

11

8

6

5

3

4
4
14

4.7.3 Problemen gepaard aan mishandeling en ongewenste seksuele ervaringen

De formulering van de vragen naar mishandeling en ongewenste seksuele ervaringen was vrij globaal.

Dit laat de leerlingen een grote interpretatievrijheid. In het kader van dit onderzoek kan verder niet

achterhaald worden wat de leerlingen daarbij precies gedacht hebben wordt en om wat voor ervaringen

het precies gaat. Dit mag echter geen reden zijn om deze gegevens terzude te schuiven. Dat blijkt uit

een analyse waarbij we de gegevens van de YSR en van de vragenlijst naar ervarcn psychosociale
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problemen gerelateerd hebben aan ervaring met mishandeling en ongewenste seksualiteit. In tabel4.l I

staan enkele resultaten van deze analyse weergegeven.

De probleemscores in de tabel zijn voor leerlingen die mishandeling of ongewenste seksuele ervaringen

rapporteren stelselmatig hoger dan die voor de totale onderzoeksgroep. De verschillen zijn alle

significant en groot: leerlingen met genoemde ervaringen scoren gemiddeld zo'n 1,5 tut2,5 keer hoger

dan de onderzoeksgroep in zijn totaliteit. Dat geldt niet alleen voor de somscores die in de tabel vermeld

staan, maar voor alle schalen die in dit en het vorige hoofdstuk werden gepresenteerd. Het gaat dus

om grcepen waarbij allerlei problemen zich opstapelen.

Zoals eerder werd aangegeven krijgt 25Vo vutde leerlingen tenminste 66n YSR-indicatie dat ermogelijk

emstig te nemen problemen zijn; brj de leerlingen die mishandeling rapporteren gaat het om 64Vo; bij
de leerlingen met ongewenste seksuele ervaringen om 62Vo. Het gemiddeld aantal probleemindicaties

is bij de leerlingen die mishandeling en ongewenste seksuele ervaringen rapporteren eveneens beduidend

hoger dan bij de onderzoeksgroep in zijn totaliteit.

Taful 4.11 Problemen en gerapporleerde mishandeling en ongeryenEle sslsuele enaringen; een s€leclio van een aantal gegovens

Ondeaoeksgroep leerlingen met gryaring mel
mishandeling ongewensts seksualiteit

51

P€rc. potsntidle probleemgevallen

YSR

gemiddelde score

Teruggetroklen gedrag

An gstig/depressief ged rag

Agreosief gedrag

Totaai

Perc. leerlingen bij de groep met

de me€ste problemen; vragenlijst

enaren psychosociale problematiek

gemiddelde score

Problemen met zicizelf
Problemen m€l sdtool
Problemen met lsren

Problemen thuis

25!o

3,06

5,56

7,73

37,65

19%

4,S
10,02

11,4[
59,58

2,62

0,81

2,52

2,38

2,62

0,78

2,63

2,36

2,09

0,38

1,90

0,72

640lo 62%

4,57

10,44
't1 

,49
N,27

$elo51%

Vergelijkbare verschillen zien we wanneer we kijken naar het percentage leerlingen dat op tenminste

een van de schalen van de vragenlijst naar ervaren psychosociale problematiek tot de hoogst scorende

gr0ep gerekend moeten worden.
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4.7.4 Een probleem dat je dag en nacht bezighoudt

ln de vragenlijst naar ervaren psychosociale problematiek staat een vraag die niet bij een van de schalen

hoort, maar zeer informatief is, niet over de aard van aanwezige problematiek, maar over de vraag of

er (waarschijnlijk) emstige problematiek aanwezig is: Heb je een probleem dat je dag en nacht

bezighoudt. Baecke (1991) beklemtoont het belang van deze ene vraag, o.a. door er op te wijzen dat

leerlingen die op deze vraag bevestigend antwoorden gemiddeld een hogere score op de verschillende

schalen halen en vaak met sui'cidale gedachten blijken rcnd te lopen.

E6n op de zes leerlingen blijkt een probleem te hebben waarrnee ze'dag en nacht'bezig zijn. [r
overeenstemming met wat we bij de meeste probleemscores zagen, komt dat bij meisjes vaker voor dan

bij jongens. Op het IBO, LBO en MAVO komt het vrij vaak voon op het VWO minder. En ook bij

deze vraag geven de leerlingen van 15 jaar en ouder beduidend vaker problemen aan dan de jongere

leerlingen.

Tabel 4.12 Percentage leerlingen met een probloem dat hen dag en nadrt bezighoudt

Totaal

jongens

meisjes

tBo
LBO

MAVO

HAVO

vwo

13 jaar

14 jaat

15 jaar

Er blijkt inderdaad een sterke relatie te zun met de verschillende somscores uit de YSR en de vragenlijst

naar ervaren psychosociale problematiek (zie tabel 4.13). Van de ongeveer 1200 leerlingen die deze

vraag met 'nee' beantwoordden, blukt de overgrote meerderheid noch door de YSR, noch door de VEPP

als een mogelijk probleemgeval aangewezen te worden (YSR: 82Vo; YEPP: 85Vo). Van degenen die

deze vraag positief beantwoordden, wordt meer dan de helft als een mogelijke probleemleerling

aangewezen (YSR: 60Vo; YEPP: 527o).

17

13

n

18

18

19

16

12

15

15

n

1439

692

728

128
257

415

311

tJB

430

746
243
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Tful 4.13 Een gobleem dal je dag sn nachl bezighoudt in rehtie tot potonti6le YSR-probleemgevallen en hoge scor€s op ds vragonlijst naar enarsn
poydrosociale problemaliek

Probleem datje dag on nacht b€zighoudt

Ja

5i

Potenlieel YSR-probleemgeval

Hoogste score op lenminsb 66n van de VEPP-schalen

Wanneer we de gegevens van de andere kant benaderen, blukt echter dat de vraag naar een probleem

dat je dag en nacht bezighoudt, alles behalve een voldoende indicator is van potentieel serieuze

problematiek:597o van de leerlingen die door de VEPP als mogelijk problematisch wordt iumgewezen,

antwoordt ontkennend op de vraag naar een prcbleem dat hen dag en nacht zou bezig houden. Bij de

YSR ligt dat op 60Vo. Deze 'fouten' doen zich vooral voor bU de schaal Lichamelijke problemen,

Sociale problemen, Problemen met gedachten, Aandachtsproblemen, Delinquent gedrag en Agressief

gedrag. Op de schalen Teruggetrokken gedrag en Angstig en Depressief gedrag onderscheidt de vraag

veel beter.

Samenvatting en bespreking

In de figuren 4.1, 4.2 en 4.3 wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde VEPP-scores naar

onderwijssoort, sekse en leeftijdscategorie. Ten behoeve van de figuren zijn de scores getransformeerd

op een wijze die vergelijkbaar is met de transformatie voor de figuren 3.1 tot en met 3.3.

In zijn algemeenheid zijn de verschillen op de VEPP minder groot en minder vaak statistisch significant

dan die op de YSR. Waarschijnlijk heeft dit vooral te maken met de relatief lage homogeniteit van de

VEPP-schalen. Desalniettemin is duidelijk dat ook op de VEPP de VWO-leerlingen als relatief

probleemloos naar voren komen, en IBO-leerlingen als relatief problematisch. Alleen op de schaal

Problemen met leren ligt dat anders; daar zijn het de VWO en HAVO-leerlingen die de meeste

problemen laten blijken.

ja 60%
nee 40olo

n= tJ4

ja 52olo

nee 48%
n= Ag

180/o

82olo

1176

15%

85%

1 200

4.8
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Op twee van de vier schalen (Problemen met zichzelf en Problemen thuis) geven meisjes meer

problemen aan dan de jongens. Op beide andere schalen zien bestaat erhoegenaamd geenverschil tussen

jongens en meisjes.

Ondanks de lagere gevoeligheid van de VEPP blijkt opnieuw dat de oudste leeftijdsgroep het meest

met problemen geconfronteerd wordt. Op alle schalen scoren zij duidelijk hoger dan de leerlingen van

13 en 14 jaar.

Bij gebrek aan empirisch onderbouwde criteria, werden met kmelijk willekeurig vastgestelde criteria

leerlingen met relatief veel problemen onderscheiden. Voorjongens en meisjes werden daarbij dezelfde

grenzen gehanteerd. In totaal kreeg ZLVo van de leerlingen tenminste 66n keer die indicatie; bij de

meisjes ligt dat percentage met 25Vo hoger dan bij de jongens (l1Vo) en op IBO en MAVO hoger dan

op de andere ondenvijssoorten. Ook in deze analyses kwamen de leerlingen van 15 jaar en ouder als

beduidend problematischer naar voren dan de jongere leerlingen. Opvallend is dat op het MAVO ook

de jongste leerlingen relatief vaak een dergelijke probleemindicatie kregen.

Fiytur 4.1 Gemiddelde VEPP-scors (gefansformeerd) naar onderwilssoort

54

5 10

Gem. VEPP-score

15

(getransformeerd)
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Gemiddelde VEPP-scores (gefansform€€rd) naar selse

Gemiddelde VEPP-scores (gelransformeerd) naar leeltijd

Gem. VEPP-score (getransformeerd)

Gem. VEPP-score (getransformeerd)
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5. BEKENDHEID EN CONTACTEN MET VOORZIENINGEN

5.1 Inleiding

Behalve naar probleemgedrag en ervaren problemen werd in de vragenlijst ook ingegaan op de vraag

in welke mate leerlingen bekend zijn met voozieningen in de regio, waarop zij, ingeval van problemen,

een beroep zouden kunnen doen. De betreffende gegevens worden in dit hoofdstuk gepresenteerd. Eerst

wordt nageg:un welke instellingen meer of minder bekend zijn. Daama wordt ingegaan op verschillen

tussen categorieen leerlingen.

Bovendien wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de contacten die zij in het verleden met die voorzienin-

gen hebben gehad en op de behoefte aan opvang en begeleiding. Daarbij wordt ook bekeken in hoeverre

die contacten en de behoefte aan begeleiding samenhangen met probleemgedrag en ervarcn proble-

matiek.

5.2 Bekendheid van de voorzieningen in de regio

Men kan ervan uitgaan dat jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 15 jaar in het algemeen niet

gedetailleerd op de hoogte zijn van voorzieningen op het gebied van psychische en psychosociale

problematiek. Zij zullen niet weten hoe het specifieke hulpaanbod is van bestaande voozieningen, voor

welke specifieke problemen men bij een bepaalde voorziening terecht kan en hoe de verschillende

procedures voor aanmelding en hulpverlening eruit zien. Daarom is de bekendheid met de in de regio

bestaande voorzieningen slechts op een globale wijze gepeild.

Door de GGD werd een lijst samengesteld van voorzieningen in de regio voor jongeren met psychische

en psychosociale problemen. Deze lijst werd aan de leerlingen voorgelegd met de vraag of zij daarvan

ooit hadden gehoord of dat zij zelfs wisten waar die voorziening was. In tabel 5.1 staat een overzicht

van de antwoorden van de leerlingen voor de onderscheiden voorzieningen.

De bekendheid met de onderscheiden voozieningen varieert natuurluk sterk. Vrij veel voorzieningen

zijn niet of nauwelijks bekend bij deze groep leerlingen. Meer dan de helft van de leerlingen heeft nooit

gehoord van Adjeu, J.E.M., Jes, Elmar, het RIAGG en het Bureau Vertrouwensarts. Tussen jongens
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en meisjes bestaan er in dit opzicht alleen substanti€le verschillen voor wat betreft het Bureau Vertrou-

wensarts, maar ook bij de meisjes heeft 577o daarvan nog nooit gehoord.

Relatief goed bekend zijn de GGD, de JGZ en de Kinder- en Jeugdtelefoon en de Welterhof; vrij veel

leerlingen weten waar die instellingen zijn of kennen -in het geval van de Kinder- en Jeugdtelefoon-

het telefoonnummer. Van het Maatschappelijk werk hebben velen wel ooit gehoord.

Tabel 5.1 B€kordheid met voozieningen in de regio; percenhge herlingen dat tenminste ocit gehoord heelt van een aantal genoemde voozieningen
in hol gew€6t

ws€l waar wel van nooit un gehoord

vooz. is gehoord tot jong.

%lo%olo
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meis.

Yo

Adjeu

Maatsdappelijk Werk

Jeugdteam J.E.M.
Project JES

GGD

J GZ (schoolarts{eu gdpsycholoog)

CAD

Elmar

Kinder- en Jeugdtelefoon'

RIAGG

Weherhof/[ijverdal

Stichting Jougdb€langen

Bureau Vertrouwensarls

1

15

2

1

71

41

I
3

30

13

41

3

3

90

15

u
9'r

4

11

42

85

4

56

22

66

57

89

8
86

91

4
't8

48

90

I
64

24

74

70

990
64 22

13 85

891
254
44 14

46 45
t0 87

&6
n60
36 /3
27 70

35 63

Hierbij vlerd gevraagd ol men het hleloonnummer kende en niet ol men wisl waar de vooziening was

5.3 Bekendheid met voorzieningen bij subgroepen

Gemiddeld hebben de leerlingen van de helft van de genoemde instellingen (6,4) tenminste ooit gehood.

In tabel 5.2 staat dit gegeven weergegeven naar sekse, onderwussoort en sekse.

Meisjes blijken meer bekend met de verschillende instellen dan jongens en LBO-leerlingen zijn in

vergelijking met de leerlingen van de andere schooltypen wat minder op de hoogte van het bestaan van

de verschillende voorzieningen in de regio. Over het geheel genomen zijn de verschillen echt€r vrij

gering. Ook de verschillende leeftijdsgroepen onderscheiden zich niet of nauwelijks. Alleen binnen het

IBO scoort de oudste leeftijdsgroep wat minder dan de jongere leerlingen.

Bij gelijktijdige toetsing van de effecten sekse, onderwijssoort, leeftijd en hun interacties blijkt alleen

sekse een -beperkt- significant effect te hebben.
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T*el 5.2 Gemiddeld aantal voozieningen waarvan men tenminste ooit heeft gehoord, naar leeftijd, eekse en onderwijssoort

leeftijdsgroep 14 jr13 jr

Yo

15 jr
en ouder

lolaal

jongens

meisje

tBo
LBO

MAVO

HAVO

VwO

6,3

6,0

6,5

7,0

6,1

6,4

6,2

6,3

6,4

6,1

6,6

6,9

6,3

6,3

6,4

6,7

6,3

5,9

6,7

6,4

5,9

6,4

6,5

n-v-l

6,4

6,0

6,7

6,6

6,2

6,4

6,4

6,5

5-4 Contacten met voorzieningen in de regio

De leerlingen kregen dezelfde lijst met voorzieningen voorgelegd met de vraag of zij de afgelopen 5

jaar wel eens contact hadden gehad met die instellingen. Over het algemeen liggen die percentages laag

(zie tabel 5.3).

Dat geldt natuurluk niet voor de GGD en lGZ. Uitgaande van de veronderstelling dat de JGZ vrijwel

alle leertngen de afgelopen 5 jaar wel eens zal hebben opgeroepen, roepen de betreffende percentages

enige vraaglekens op. Waarschijnlijk hebben veel leerlingen vrij willekeurig gekozen voor of de GGD

of de JGZ. Mogelijk ook hebben veel leerlingen het standaard periodiek geneeskundig onderzoek niet

als een 'contact' aangemerkt.

Van de instellingen die zelf hulp en opvang bieden zijn het Maatschappelijk werk en het RIAGG die

met relatief de meeste leerlingen te maken hebben gehad; beide met 1 op de 25 leerlingen. Ook de

kindertelefoon scoort met3Vo relatief hoog. Tussen jongens en meisjes zijn slechts geringe verschillen

te constateren. Alleen de Kinder- en Jeugdtelefoon lijkt voor de meisjes een grotere rol te spelen dan

voor de jongens. Kijken we naar de verschillende ondenrijssoorten dan vallen IBO en LBO op met

een relatief hoog percentage leerlingen dat in contact is geweest met een van de genoemde instellingen.

Op het VWO ligt dat percentage relatief laag.
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Tful 5.3 Percsnhge leerlingen dat de afgelopen 5 jaar rvel eens contact heeft gehad met gerrcemde instellingen, naar sekse en onderwijssoort.

Jongens
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meisjes IBO LBO MAVO HAVO VWO tor
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0
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0
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0
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1

1

2

2

1

0
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01
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00
00
53 43

?9z3
01
01
13
24
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01
00

De verschillen in tabel 5.3 lijken in het algemeen vrij gering. Toch zijn er duidelijke verschiUen tussen

de verschillende subgrcepen waar het gaat om contacten met voorzieningen in het algemeen. Dat blijkt

wanneer we berekenen met hoeveel van de genoemde instellingen men semiddeld contact heeft gehad.

Wanneer we de GGD en de JGZ -vanwege het feit dat deze instellingen de leerlingen actief oproepen-

buiten beschouwing laten, komt dat gemiddelde voor de totale onderzoeksgroep uit op 0,14. Met andere

woorden, als je een willekeurige leerling neemt, is er een kans van I op 7 dat hij of zij contact heeft

gehad met 66n van de genoemde instellingen.

In tabel 5.4 staat dit gegeven weergegeven voor de onderscheiden subgroepen.

Tabel 5.4 Gemiddeld aantal conlaclsn met €en van de genoemde voozieningen -m.u.v. GGD en JGZ-, naar leeftijd, sekss en onderwijssoort

leeftildsgroep 15 ir
en ouder

14 ir13 jr

0,14

0,10

0,19

0,3r

0,21

0,15

0,08

0,05

0,25

0,17

0,34

0,32

0,n
0,28

0,m
n.v.l

0j2

0,08

0,r6

0,42

0,20

0,12

0,07

0,04

0,11

0,06

0,15

0,m
0,22

0,11

0,12

0,07

totaal

jongens

meisjes

tBo
LBO

MAVO

HAVO

vwo



TNO rapport

NIPG 92.89

Hoewel de verschillen tussen jongens en meisjes bij de aftonderlijke instellingen relatief gering leken,

blijkt uit deze tabel toch dat meisjes bijna twee keer zo vaak contact met een van de genoemde

instellingen heeft gehad, als de jongens. Ook de verschillen tussen onderwijssoorten bluken groter dan

uit tabel 5.3 wellicht leek. De IBO leerlingen hebben gemiddeld met 0,31 instellingen contact gehad,

de VWO-leerlingen met slechts 0,05; de ander schooltypen zitten daar tussen in.

De oudste leerlingengroep heeft gemiddeld met veel meer instellingen contact gehad dan de jongere

grcep; dat geldt voor de jongens 6n de meisjes. Het beeld op de verschillende onderwijssoorten is in

dit opzicht wisselend. Bij gelijktijdige toetsing van de effecten blijkt dat de verschillen tussen onderwijs-

soorten niet significant zun; de verschillen tussen jongens en meisjes en die tussen de onderscheiden

leeftijdscategorie€n daarentegen wel.

5.5 Contact met instellingen in relatie met probleemgedrag en ervaren problemen

In hoofdstuk 3 werd onder andere nagegaan hoe vaak leerlingen op 66n van de YSR-schalen een

potenti€le probleemindicatie kreeg. In hoofdstuk 4 werd beschreven hoe vaak een leerling op de schalen

van de Vragenlijst naar Ervaren Psychosociale Problematiek tot de hoogst scorende leerlingen behoorde.

In tabel 5.5 worden deze gegevens geplaatst naast de antwoorden van de leerlingen op de vragen naar

contacten met de genoemde instellingen. Opnieuw laten we daarbij de JGZ en de GGD buiten beschou-

wing, gezien het feit dat zij de populatie actief en collectief benaderen.

In het algemeen bestaat er een duidelijk verband tussen de probleemindicaties en de vraag of men de

afgelopen jaar ooit contact heeft gehad met de genoemde instellingen. Van degenen die op geen enkele

YSR-schaal een indicatie van potentidle problematiek krijgt, heeft slechts 7Vo een dergelijk contact

gehad; van degenen met 3 probleemindicaties of meer heeft 3LVo ooit contact gehad. Het verband - dat

moge duidelijk zijn - is echter geenszins perfect: van degenen met 3 of meer probleemindicaties heeft

69Vo de afgelopen 5 jaar geen enkel contact gehad met een van de genoemde instellingen.

60
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T&el 5.5 Conle{ mel inslellingen in samenhang met mogelijke pobleemindicaties op de YSR, naar selse, onderwijssoort en leeftiiJ

Aanal YSR-probleemindicaties :

contact m€t een voorziening

in de algelopen 5,iaar:

210

%

m€ef

%

31

18

39
gl
60

n
13

38

14

32

44

23

1t

N
33

17

30

15

14

22

23

25

14

t4
14

n
15

18

I
6

22

I
19

7

6

7

13

8

7

5

4

I
6

8

toual

jongens

meis,€s

tBo
LBO

MAVO

HAVO

vwo

'13 jaar

14 jaar

ouder

Tatr,l 5.6 Conhcl m€t instellingen in samenhang met hoge scores op de Vnagenlijst naar ervaren psychosociale problematiek

Aanhl hoge VEPP-score6:

contact mel een riooniening

in de algelopen 5 jaar:

'|0

Yo

me€t

o/o

lolaal

jongens

meisjes

tBo
LBO

MAVO

HAVO

vwo

13 jaar

14 iaar
ouder

Er bestaan in dit velband ook duidelijke verschillen tussen jongens en meisjes. Van de meisjes met 3

of meer probleemindicaties heeft 6lVo geen enkel contact met een instelling gehad; bij de jongens ligt

dat met 82Vo aar:zienlijk hoger. Ook tussen de onderscheiden ondenrijssoorten bestaan dergelijke

verschillen. Het hoogste percentage met relatief veel probleemindicaties, dat nooit contact heeft gehad

met een van de genoemde voorzieningen,vinden we op de HAVO en de MAVO; het laagste op het IBO.

Van de oudste leerlingen met relatief veel probleemindicaties heeft een behoorlijk groot deel contact

gehad met een of andere vooruiening (44Vo): bij de jongste leeftijdsgroep ligt dat op slechts 142o.
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In tabel 5.6 staan soortgel[ke gegevens, maar dan voor de Vragenlijst naar Ervaren Psychosociale

Problematiek. ln plaats van de - door empirisch ondezoek gesteunde - criteria bij de YSR is hier

gebruik gemaakt van hetzelfde, vrij willekeurige vastgestelde criterium als in hoofdstuk 4: behoort men

tot de llVo (of minder) met de hoogste score. Voor jongens en meisjes zijn hier dus dezelfde criteria

gehanteerd. Dit wijkt dus af van de YSR-procedure, waar voor jongens en meisjes aparte normen

worden gehanteerd. Niettemin zien we ook hier dat meisjes met een relatief hoge probleemscore vaker

contact hebben gehad met een voorziening dan de jongens (417o vs l87o) en opnieuw blijken oudere

leerlingen met veel problemen vaker contact te hebben gehad dan de jongere leerlingen. Alleen het beeld

wat betreft ondenvijssoort wijkt wat af: alleen LBO-leerlingen met veel ervaren problemen hebben ook

vaak contact gehad met een of andere vooziening.

Geuite behoefte aan begeleiding bij problemen

De leerlingen werd gevraagd of zij een probleem of vraag hadden waarover zij met iemand zouden

willen praten. Van de totale groep beantwoordde 167o die vraag positiefl 9Vo van de jongens en237o

van de meisjes. Bij de opsplitsing naar ondenvijssoort blukt bU de MAVO-leerlingen het vaakst sprake

van een probleem waarover men met iemand zou willen praten. Op het VWO ligt dit het laagst.

Net als bij de meeste probleemscores die in de vorige hoofdstukken werden behandeld, vallen ook hier

de oudste leerlingen weer op; 66n op de vijf leerlingen van 15 jaar en ouder zegt dat zij een dergelijk

probleem hebben. Dat leeftijdseffect blijkt zich in dit geval echter alleen voor te doen bij de meisjes;

bij de jongens is er geen verschil tussen de onderscheiden leeftijdsgroepen. E6n op de drie meisjes van

15 jaar en ouder heeft een probleem waarover men met iemand zou willen praten. Het beeld op de

verschillende onderwijssoorten varieert sterk in dit opzicht: op de MAVO zijn het de jongste leerlingen

die het meest de behoefte aan een gesprek uitspreken; op de HAVO is het de middengroep, net als op

het IBO.
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5.6



TNO rapport

NIPG 92.89

Tabel 5.7 Percentage jongens en meisjes met problem€n ol vragen waarover men zou willen praten, naar seks€, onderwijssoort
en leeftijd.

leeftijdsgro€p

63

13 jr

o/o

14 it
o/o

15 jr
en ouder

totaal

o/o

totaal

jongens
meisjss
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I
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17
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20

I
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15

9
21

20
13

17
18
11

16

9
22

7
12

26
't2
't3

17
20
23
15
n.v.t

Aan de leerlingen die zeiden dat ze een probleem hadden waarover ze met iemand zouden wilen praten,

legden we de vraag voor met wie ze daarover zouden willen praten. Ze konden daarbij diverse

mogelijkheden aankruisen, zowel personen uit de eigen kring, als meer professionele begeleiders of

hulpverleners (zie tabel 5.8). De leerlingen konden bij deze vraag meerdere personen aankruisen.

Tabel 5.8 Personen met wie leerlingen die daaraan behoefte hebben, over een probleem zouden willen praten

MAVO HAVO
o/o o/o

VwO tot
o/o o/o

jong meis IBO LBO
o/o o/o o/o o/o

ouders
broer/zus
vriend/vriendin
leraar/lerares
huisarts
schoolarts
psycholoog/maatsch.werker
iemand anders
weet niet

Ongeveer een kwart van de betreffende leerlingen zegt eigenluk niet te weten met wie ze over hun

probleem zouden willen praten. Afgezien daarvan zoeken leerlingen hun gesprekspartners eerst en vooral

in het informele circuit. Vrienden en vriendinnen lijken in de ogen van de leerlingen dan het eerst in

aanmerking te komen; vooral bij de meisjes en bU LBO en HAVO-leerlingen. Daarna komen de ouders.

Opvallend is daaftij dat meisjes minder geneigd zun om met de ouders te praten dan de jongens. Dit
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10 10 10 11 12 10 3 t0
40 s8 33 60 53 58 50 53
8 7 10 t1 9 2 5 7
741035455
52532403
515't0249813 12
13 15 14 16 20 6 .t6 

15
26 27 29 14 26 35 29 27

62 166 21 37 87 48 38 251



TNO rapport

NIPG 92.N9

komt overeen met bevindingen uit ander onderzoek dat vooral meisjes na het twaalfde jaar minder

gemakkelijk met de ouders, en dan vooral met de vader kunnen praten over dingen die hen dwars zifien

(vgl . Vogels, 1991). IBO- en LBO-leerlingen willen ook vaker met hun ouders praten dan de andere

leerlingen. Jongens kiezen echter slechts in geringe mate voor een gesprek met een psycholoog of
maatschappelijk werker.

Van de professionele hulpverleners die in de vragenlijst werden genoemd, kiezen de leerlingen relatief

vaak voor een psycholoog of maatschappetjk werker (deze combinatie stond als zodanig in de

vragenlijst vermeld).

5.7 Behoefte aan begeleiding in relatie met probleemgedrag en ervaren problemen

Hoe verhoudt de wens om over bestaande problemen te praten zich met de probleemindicaties die de

YSR en de Vragenlijst naar ervaren problematiek opleverden?

In tabel 5.9 staat het percentage leerlingen met behoefte aan een gesprek weergegeven aftrankelijk van

het aantal probleemindicaties op basis van de YSR. Net als bij eerdere contacten met voorzieningen

in de regio blijkt er een duidelijk, maar allesbehalve perfect verband. Van de leerlingen die op geen

enkele YSR-schaal een probleemindicatie kreeg uit slechts 9Vo de behoefte om met iemand over

problemen te praten; van degenen met 3 probleemindicaties of meer is dat 567o; met andere woorden,

van hen zou 44c/o waarschijnlijk niet naar iemand toestappen, zelfs als alte mogelijke drempels

weggehaald zouden kunnen worden.

Opnieuw blijken er in dit opzicht belangrijke verschillen tussen jongens en meisjes. Van de laatste zou

bijna tweederde van degenen met veel probleemindicaties met iemand over haar problemen willen

praten; bij de jongens ligt dat percentage met 4lVo beduidend lager.

Ook tussen de leerlingen van de verschillende onderwijssoorten zijn er duidelijke verschillen. Van de

IBO- en LBO-leerlingen met veel probleemindicaties zegt minder dan de helft dat hij of zij met iemand

over problemen zou willen praten; op de HAVO en de MAVO ligt dat percentage veel hoger. Het lage

percentage dat we bij de VWO-leerlingen met veel probleemindicaties vinden is waarschijnlijk te wrjten

aan toeval: op het VWO is het aantal leerlingen met 3 probleemindicaties of meer zeer gering.
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Tussen leerlingen in de verschillende leeftijdscategorie€n zijn de verschillen minder groot. Alleen 13-

jarige leerlingen met een beperkt aantal probleemindicaties zouden wat vaker met iemand over een

prcbleem willen praten dan de oudere leerlingen met weinig probleemindicaties.

Door een vergelijkbare analyse op de afzonderlijke subschalen kunnen we een indicatie krijgen van het

soort problemen dat meer of minder gepaard gaat met de behoefte om met iemand over problemen te

praten. De betreffende tabellen worden hier niet gepresenteerd. Scores die relatief weinig gepaard gaan

met de behoefte aan een geqprek zijn die op de schalen: Lichamelijke klachten, hoblemen met

gedachten, Aandachtsproblemen, Delinquent gedrag en vooral Agressief gedrag. Een hoge score op de

schaal Angstig en Depressief gedrag gaat relatief vaak gepaard met de behoefte om met iemand over

problemen te praten, maar ook hier is dat in 66n derde van de gevallen met een mogelijke probleem-

indicatie niet het geval.

Tabel 5.9 Behoefto aan een gesprek in samenhang met mogelijke probleemindicaties op de YSR, naar sekse, onderwijssoort en leeftijd
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Een vergelijkbare analyse is uitgevoerd met de resultaten op de vragenlijst naar ervaren psychosociale

problematiek. In plaats van de YSR-probleemindicaties is daarbij natuurlijk weer gebruik gemaakt van

het aantal keren dat een leerling tot de groep met de hoogste probleemscores behoorde. De resultaten

van de analyse zijn weergegeven in tabel 5.10. De precieze getallen verschillen natuurluk met die in

tabel 5.9, maar het patrcon is vrijwel hetzelfde: er zijn beduidend meer jongens dan meisjes met

probleemindicaties die geen behoefte aan een gesprek zeggen te hebben en dat percentage ligt op het

IBO en LBO hoger dan op de andere ondenvijssoorten.
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Het verband tussen hoge VEPP-scores en behoefte aan een gesprek lijkt wat sterker dan het verband

tussen YSR-probleemindicaties en behoefte aan een gesprek. Dit komt waarschijnlijk doordat de VEPP

meer ingaat op ervaren klachten en problemen, terwijl de YSR gedrag inventariseert dat als problema-

tisch beschouwd mag worden, maar door de leerlingen zelf beslist niet als zodanig ervaren hoeft te

worden.

Tful 5.10 Behoefr aan een gesprek in samenhang met hoogsts scor€6 op & VEPP, naar sekse, onderwiissoort en leeftijd

AanUl hoge VEPP-scores :
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5.8 Samenvatting

De bii tweede klassers bekendste voorzieningen zijn de GGD en de JGZ en de Kinder- en Jeugdtelefoon.

Daama komen het Maatschappelijk Werk en het RIAGG. Meisjes lijken wat beter op de hoogte van

het bestaan van verschillende voorzieningen dan jongens, maar de verschillen zijn niet groot. Tussen

onderwijssoorten en leeftijdscategorieEn zijn weinig verschillen. Afgezien van de JGZICGD zijn er

weinig instellingen waarmee de leerlingen tot dusver in contact zijn geweest:3 l4Vo heeft ooit contact

gehad met het Maatschappetijk werk, het RIAGG of de Kinder- en Jeugdtelefoon. Meisjes zijn ongeveer

2 keer zo vaak in contact geweest met een van de genoemde instellingen -met uifzondering van de

IGUGGD- dan jongens. Ook IBO- en LBO-leerlingen hebben relatief vaak contact gehad met tenminste

een van de genoemde instellingen.

Leerlingen die op de YSR- of VEPP als relatief problematisch naar voren komen, hebben vaker contact

gehad met een instelling dan leerlingen waarbij dat niet het geval was. Niettemin is zo'n truee derde



TNO rapport

NIPG 92.N9

van de meest problematische leerlingen nooit in contact geweest met een instelling. Bij de jongens ligt

dat met vier op de vijf aanzienlijk hoger dan bij de meisjes (drie op de vijfl.

Ook tussen leeftijdsgroepen vinden we in dit opzicht duidelijke verschillen: van de jongste problema-

tische leerlingen is slechts een kleine minderheid ooit bij een van de genoemde instellingen geweest;

bij de oudste groep ligt dat op bijna de helft.

Edn op de S leerlingenzegt een probleem te hebben, waarover zij graag met iemand zouden willen

praten. Bij meisjes en bij de oudste categorie leerlingen komt dat beduidend vaker voor dan bij de

overige leerlingen. De verschillen tussen de onderwijssoorten zijn in dit opzicht relatief gering, met dien

verstande dat er bij de VWO-leerlingen weinig behoefte bestaat aan een gesprek over mogelijke

problemen.

Gevraagd met wie men zou willen praten, kiezen de meeste leerlingen voor iemand uit de eigen kring.

Van de professionele begeleiders/hulpverleners die werden genoemd, bestaat de meeste belangstelling

voor een psycholoog of maatschappelijk werker. Veel leerlingen weten echter niet met wie zij zouden

willen praten.

Leerlingen die op de YSR en de VEPP relatief hoge probleemscores kregen, uitten relatief vaak de wens

om met iemand te praten. Opnieuw geldt dat dit vertand bij de meisjes sterker is dan bij de jongens:

van de meest problematische meisjes zegt drie vijfde met iemand over een probleem te willen praten;

bij de jongens ligt dat op ongeveer twee vijfde. Vooral problemen op de schaal op de schalen Terugge-

trokken gedrag en Angstig/depressief gedrag gaan gepaard aan de wens met iemand te praten. Op het

IBO, LBO en -opvallenderwijs- op het VWO vinden we relatief veel problematische leerlingen die niet

de behoefte uiten om met iemand te praten.
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6. PROBLEMENIN OOSTELIJK ZIIID.LIMBI.]RG IN VERGELIJKING MET ANDERE

ONDBRZOEKEN

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de gegevens uit het onderzoek vergeleken met de gegevens uit andere

onderzoeken. Op de eerste plaats wordt een vergelijking gemaakt met de voorlopige YSR-normgegevens

zoals die recentelijk bekend zijn gemaakt. Op de tweede plaats worden de gegevens vergeleken met

gegevens die door StolwUk en Raat (1991) werden verzameld. En tenslotte worden de gegevens uit

Oostelijk Zuid-limburg vergeleken met nog niet gepubliceerde gegevens uit lopend onderzoek van de

GGD in Apeldoom.

6.2 Vergelijking met de voorlopige YSR-normen

De Nederlandse versie van YSR wordt op dit moment hezien, samen met de gerelateerde Child

Behavior Checklist (CBCL) en de Teacher Report Form (TRF). Doel van die heziening is aanpassing

van de Nederlandse versies aan de nieuwe Amerikaanse instrumenten, waarmee de gegevens uit de YSR,

de CBCL en de TRF gemakkelijker onderling vergeleken kunnen worden. Bij die herziening worden

de schalen licht gewijzigd. De oude normgegevens van de YSR werden verzameld in 1987 (vergelijk

Verhulst e.a. 1989). De onderzoeksgroep bestond uit een steekproef kinderen uit de provincie Zuid-

Holland. Deze steekproef werd in 1983 voor het eerst benaderd. Vier jaar later werden deze kinderen

opnieuw benaderd en op dat moment kregen zij de YSR voorgelegd. Bij deze benadering werden 941

adolescenten bereikt; dat is 76Vo van de oorspronkelijke steekproef. Hun leeftijd varieerde van 11 tot

en met 16 jaar.

Recentelijk zijn vanuit het Sophia-Kinderziekenhuis in Ronerdam 'voorlopige normen' bekend gemaakt.

Deze voorlopige normen zijn weliswaar gebaseerd op de nieuwe berekeninsgwijze van de schalen, maar

op de oorspronkelijke gegevens uit 1987. Leerlingen verwezen naar een instelling voor geestelijke

gezondheidszorg ziin in deze normgegevens niet opgenomen. Het gaat dus om gegevens over een

'normale' populatie.
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We vergelijken de gemiddelde schaalscores van de normpopulatie en van de leerlingen in Oosteluk-

Zuid-Limburg. Deze gemiddelden zijn natuurlijk schattingen van het 'werkelUke' gemiddelde. In het

onderzoek zijn niet alle leerlingen benaderd en ook de gehanteerde instrumenten zijn niet l\OVo

nauwkeurig. Daarom zijn voor de verschillende schalen ook de 95?o betrouwbaarheidsintervallen

berekend. Dat zijn de geschatte marges waarbinnen de gemiddelde 'werkelijke' scores -met een

waarschijnlijkneid van91%o- zullen schommelen. Ook voor de normgegevens zijn de95%o betrouwbaar-

heidsintervallen berekend. Wanneer bij een bepaalde schaal die betrouwbaarheidsintervallen elkaarniet

overlappen, kunnen we ervan uitgaan dat er een re€el verschil bestaat, dat waarschUnlUk niet aan

toevallige fluctuaties kan worden toegeschreven.

De gegevens worden grafisch weergegeven in figuur 6.1. (iongens) en 6.2 (meisjes). De met lijnen

verbonden punten geven de gemiddelde schaalscores weer, van de leerlingen in Oostelijk Zuid-Limburg

en van de normpopulatie. Door elk punt is een lijntje getrokken; het linkereinde daarvan geeft de

ondergrens vanhet95%o betrouwbaarheidsinterval; het rechtereinde de bovengrens. Zowel bij de jongens

als bU de meisjes liggen de gemiddelde schaalscores op alle schalen hoger dan in de normpopulatie.

Op geen enkele schaal is er overlap tussen de betrouwbaarheidsintervallen, hetgeen betekent dat de

verschillen zo groot zijn dat ze waarschijnlijk niet aan toevallige fluctuaties kunnen worden toege-

schreven. Bij de meisjes zijn de verschillen algemeen groter zijn dan bij de jongens.
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Figuur 6.1 De YSR-schaalgemiddelden uit Oootelijk Zuid-Limburg vergeleken met de voorlopige normgegevens; jongens

TERUG

LICH

ANGST/DEPRES

SOCIAAL

DENKEN

AANDACHT

DELINQ

AGRESS

x o.z. Limb.

+ Normen

i

i

Jbngens

468
en 95% betrouwbaarheidsinterval

10

gemiddelde

Figuur 6.2 De YS$schaalgemiddelden uit Ooslelijk Zuid-Limburg vergeleken met de voorlopige normgegevens; meisjes
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6.3 Vergel[iking met gegevens uit Rotterdam

Stolwijk en Raat (191) publiceerden gegevens over een onderzoek onder leerlingen in Rotterdam en

omgeving waarbij gebruik werd gemaa*f, van dezelfde Vragenlijst naarErvaren kychosociale hroblemen

als in dit onderzoek Zij benaderden ruim 3.000 leerlingen uit de derde klas van het voortgezet

onderwijs. Deze leerlingen zijn dus gemiddeld een jaar ouder dan de leerlingen in dit onderzoek.

Vergelijking van de gegevens uit dit onderzoek met de Rotterdamse gegevens is niet zonder meer

mogelijk omdat de samenstellingen van de orderzoeksgroepen -naar sekse en onderwijssoort- enigszins

afivijken. Daarom is een correctie toegepast, en wel in de vorm van het berekenen van gemiddelden

op basis van 'gewogen' gegevens. Daarb[ tellen bijvmrbeeld de gegevens van de jongens op IBO en

LBO zwaarder, omdat deze groep in het Rotterdamse onderzoek sterker vertegenwoordigd was. Stolwijk

en Raat (1991) rapporteerden geen gegevens voor jongens en meisjes afzonderlijk. De vergelijking moet

daarom voor jongens en meisjes gezamenlijk geschieden In figuur 6.3 staan de gegevens uit Rofferdam

en de gewogen) gegevens uit Oostelijk Zuid-Limburg grafisch weergegeven Bij gewogen gegevens

is het niet goed mogelijk om tt,alt 95% betrouwbaarheidsinterval te berekenen; daarom worden voor

Oostelijk Zuid-Limburg uitsluitend de schaalgemiddelden weergegeven.

Op de schalen Problemen met leren en Problemen met sctrool is er geen verschil tussen de gemiddelden.

Op de schaal Problemen metZjtcbzelf scoren de leerlingen uit Oostelijk Zuid-Limburg duidelijk hoger.

In wat mirdere mate geldt dat ook voor de schaal Problemen met thuis.
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Filtur 6.3 De VEPP+ctnalgemirJdeHen uil Ooetdijk Zukl-Limburg rrergCcken met db van fuierdamse leerlingen in het derde lerjaer van hel voorg€zet
onderwiis; jorqerc en meisje
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6.4 Vergel[iking met de gegevens uit Apetdoorn

Door de GGD in Apeldoom wordt op dit moment een onderzoek uitgevoerd naar psychosociale

problematiek bij leerlingen in het voortgezet ondenrijs. Onderdeel van dat onderzoek is een vragenlijst

die aan de leerlingen wordt voorgelegd. In die vragenlijst is ook de Vragenlijst naar Ervaren Psycho-

sociale Problematiek opgenomen. De gegevens uit dit ondezoek zijn nog niet gepubliceerd, maar de

onderzoekers hebben de VEPP-gegevens ten behoeve van een vergelijking ter beschikking gesteld,

voorzover het om leerlingen van het tweede leerjaar van het voortgezet onderwijs gaat. Omdat ook hier

de samenstelling van de steekproef naar sekse en ondenvijssoort afuUkt van die van het onderzoek in

Oostelijk Zuid-Limburg geschiedt de vergelijking op nieuw op basis van gewogen gegevens.

De resultaten staan grafisch weergegeven in figuur 6.4. De resultaten komen vrijwel overeen met die

in de vergelijking met de Rotterdamse gegevens. Opnieuw virden we bij de schaal hoblemen met

Zrcltzelf duidelijk hogere scores voor de leerlingen uit Oostelijk Zuid-Limburg. Ook het gemiddelde

op de schaal Problemen thuis lijkt voor de leerlingen uit Oostel{k Zuid-Limburg hoger te liggen. De

scores op de beide ardere schalen liggen ook hoger, maar de verschillen zijn hier tamelijk gering.

72

2,5



TNO rapport

NIPG 92.89

Fpuur 6.4 De VEPPechaalgemiddelden uit Oostslijk aJid-Limburg rergeleken met die ran Apeldoomse l€edingen in hst twe€de leerjaar van hel voorbezet
onderwijs; jongens en meisjeo
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6.5 Samenvatting en bespreking

In vergelijking met de voorlopige normgegevens van de YSR geven de leerlingen op alle afzonderlijke

schalen blijk van significant meer problematisch gedrag. Op de VEPP liggen de gemiddelde probleem-

scores op de schalen Problemen metzichzelf en Problemen Thuis duidelijk hoger dan bij derde-klassers

uit Rotterdam en omgeving en tweede-klassers uit Apeldoom en omgeving. De in de figuren gepresen-

teerde verschillen zijn erg groot en stelselmatig, met narne waar het de YSR betreft" Kunnen zij

veroorzaakt zijn door andere factoren dan een re€el verschil in problemen?

De normgegevens zijn gebaseerd op kinderen van 1 I tot en met 16 jaar: de gegevens in Oostelijk Zuid-

Limburg zijn gebaseerd op tweede-klassers in het voortgezet onderwijs. De gemiddelde leeftijd van de

normpopulatie is dus wat hoger. Dit kan de geconstateerde verschillen echter niet verklaren. Immers,

de YSR-scores vari€ren normaliter slechts weinig met leeftijd en voorzover er een samenhang bestaat

is er sprake van een lichte stijging van de totale YSR-probleemscore met de leeftijd, met name bij de

meisjes. De gemiddeld jongere leeftijd van de respondenten in Oostelijk Zuid-Limburg zou daarom

eerder tot lagere dan tot hogere gemiddelden moeten leiden.

Zoals in hoofdstuk 2 werd beschreven was er vooral bij IBO-en LBO-leerlingen sprake van weigeringen

om aan het onderzoek mee te werken. IBO- en LBO-leerlingen scoren gemiddeld vrij hoog. Veronder-

steld mag worden dat bij de nonresponse de problemen zeker niet minder zullen zijn. Ook bij de

gegevensverzameling in de normpopulatie is sprake van uitval. Volgens Verhulst (persoonlijke

communicatie) zijn er geen aanwijzingen dat het daarbij zou gaan om een groep met meer problemen

dan bij de kinderen die wel meededen. Ook de weigeringen -in Oosteluk Zuid-Limburg en in het

normeringsondezoek- kunnen daarom de geconstateerde verschillen niet verklaren. Tegelijkertijd moet

echter opgemerkt worden dat de Amerikaanse en de Duitse nonnen hoger liggen dan de Nederlandse

nonnen (Verhulst, persoonlijke communicatie). De gemiddelden in Oostelijk Zuid-Limburg schommelen

om die van de Amerikaanse nofinpopulatie (Achenbach, 1991).

De normgevens zijn gebaseerd op een 'normale' populatie; kinderen die verwezen waren naar instellin-

gen voor geesteluke gezondheidszorg zijn daarbij uitgesloten; dit leidt natuurlijk tot een lagere

gemiddelde score. Echter, een vergelijking met de gegevens uit het normeringsonderzoek, inclusief de

kinderen met contacten met de geestelijke gezondheidszorg, laat de conclusie van hogere scores in

Oostelijk Zuid-Limburg onverleu de verschillen worden weliswaar wat kleiner, maar zij blijven alle

significant.

In dit onderzoek werden de vragenlijsten klassikaal afgenomen. Tijdens de aftrame werd, blijkens de

registratie van de afrtame, soms gepraat door de leerlingen. In het normeringsonderzoek werden de
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vragenl[sten thuis ingevuld. Dit sluit praten met leeftijdsgenoten zo goed als uit, maar kan leiden tot

invullen onder het toeziend oog van de ouders, mogelijk zelfs tot overleg met de ouders. Het effect van

deze verschillen is niet bekend; niet uitgesloten mag worden dat dit tot op zekere hoogte heeft

bijgedragen tot de hogere gemiddelden in Oostelijk Zuid-Limburg.

Een laatste probleem in de vergelijking met de YSR-normgegevens is dat deze 5 jaar.geleden verzameld

zijn. Het kan niet uitgesloten worden dat er in die tijd een algemene toename in psychosociale

problemen van adolescenten heeft plaatsgevonden.

Echter, de factoren die de vergelijking met de YSR-normgegevens compliceren gelden geen van alle

voor de vergelijking van de VEPP-gegevens. De gegevens in Rotterdam werden in 1990 verzameld;

die uit Apeldoom in het voorjaar van 1992, net als de gegevens betreffende Oostelijk Zuid-Limburg.

De VEPP wordt meestal klassikaal afgenomen en dat is ook in Rotterdam en Apeldoom gebeurd. Ook

inde VEPP-gegevens is sprake vanmeerproblemenbij leerlingen uit Oostelijk Zuid-Limburg, metnarne

op de schalen Problemen metZiclvelf en Problemen thuis. Gezien het feit dat het juist deze probleem-

gebieden zijn die relatief vaak gepaard gaan met uitingen om over problemen te willen praten en met

het idee dag en nacht met bepaalde problemen bezig te zijn, is er alle reden om aan deze schalen een

relatief zwaar gewicht toe te kennen.

Concluderend kan daarom het volgende gesteld worden: gemiddeld geven de leerlingen in Oostelijk

Zuid-Limburg bltjk van veel probleemgedrag en van veel ervaren problemen. Er zijn enige argumenten

om de hogere YSR-scores eniqszins te relativeren, maar die nuancering kan niet verhullen dat er in dit

onderzoek onder adolescenten in Oostelijk Zuid-Limburg beduidend meer serieuze psychosociale

problematiek blijkt te bestaan dan in de andere, in dit hoofdstuk besproken, onderzoeken.
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BIJLAGE I

Gegevens over de afzonderlijke scholen
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Gegevens over de afzonderlijke scholen

In deze btjlage worden voor alle afzonderlijke scholen die aan het onderzoek hebben meegewerkt

een overzicht gegeven van de resultaten ten aanzien van probleemgedrag en ervaren psychosociale

problematiek.

Dit overzicht bestaat uit een drietal figuren. De betrokken school wordt aangeduid met een Romeins

cijfer alleen de GGD kent de identiteit van de aldus aangegeven scholen.

1. Een YSR-profiel.

Voor de afzonderlijke YSR-schalen wordt het gemiddelde van de school afgebeeld (een driehoekje)

en het gemiddelde van de overige scholen (een rondje).Voor beide gemiddelden wordt het

zogeheten '95Vo betrouwbaarheidsinterval' afgebeeld, als een verticale lijn. Dit interval geeft de

marges aan waarbinnen het werkelijke gemiddelde voor de gehele school, respectievelijk de andere

scholen zal liggen. Meestal overlappen die betrouwbaarheidsintervallen elkaar. In dat geval is er

qeen statistisch significant verschil tussen het schoolgemiddelde en het gemiddelde van de overige

scholen. Wanneer beide intervallen elkaar niet overlappen, is het verschil wel statistisch significant.

Omwille van de leesbaarheid van de figuren zijn de gemiddelde scores van de school en die van de

rest van de scholen met lijnen verbonden.

In de figuren is gebruik gemaakt van de getransformeerde YSR-scores zoals die ook in hoofdstuk 3

zijn gebruikt. Een hoog gemiddelde van een bepaalde schaal, in vergelijking met dat van een

andere schaal betekent alleen dat de leerlingen de items van de eerste schaal vaker en sterker op

zich zelf van toepassing achten.

De verschillende YSR-schalen worden op de horizontale as weergegeven met nummers:

1. Teruggetrokken gedrag(Withdrawn)

2. Lichamelijke klachten (Somatic Complaints)

8J

3.

4.

5.

6.

7.

Angstig/depressief gedrag (Anxious/Depressed)

Sociale problemen (Social problems)

Problemen met gedachten (Thought Problems)

Aandachtsproblemen (Attention hoblems)

Delinquent gedrag (Delinquent Behavior)

8. Agressief gedrag (Aggression Behavior)
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Hieronder staat een voorbeeld van zo'n YSR-schoolprofiel. De drietroekjes geven het gemiddelde

van de betreffende sctrool; de bolletjes de gemiddelden van de overige leerlingen. Die gemiddelden

zijn gebaseerd op een steekprcef en moeten daarom worden beschouwd als schattingen van het

'werkelijke' gemiddelde. De lijnqies dwars door de bolletjes en de driehoekjes geven bet 95%

bebouwbaarlrcidsinterval: de marge waarbinnen dat wertelijke gemiddelde waarschijnlijk zal liggen.

ln de meeste gevallen is er sprake van overlap tussen trct betrotrwbautreidsinterval van het school-

gemiddelde en dat van het gemiddelde van de overige leerlingen. Bij schaal 3 (Angstig en

Depressief gedrag) en bij schaal 6 (Aandachtsproblemen) is dat echter niet het geval. Op die

schalen wijkt het schoolgemiddelde significant af van het gemiddelde van de overige leerlingen.

Fgwr l.l Een YSR+chodpofd

84

REST

SCHOOL

"" "[

4
YSR-schalen



TNO rapport

NIPG 92.U9

2. Een VEPP-profiel

Het VEPP-schoolprofiel komt overeen met het YSR-schoolprofiel, met dien verstande dat van de

transformatie in de samenvatting van hoofdstuk 4 gebruik is gemaakt. De verschillende VEPP-

schalen worden op de horizontale as weergegeven met nummem:

1. Problemen met zichzelf

2. Problemen met leren

3. Problemen thuis

4. Problemen met school

3. Percentages leerlingen met hoge probleemscores

Voor elke school en voor de rest van de leerlingen worden in een eenvoudig staafdiagram de

volgende percentages weergegeven:

1. het percentage leerlingen met tenminste een YSR-probleemindicatie

2. het percentage leerlingen met een hoge VEPP-score

3. de combinatie van I en 2

85
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NIPG 92.89

Profiel schml I

De gemiddelde YSR-scores van de leerlingen van school 1 komen vrijwel overeen met die van de

overige leerlingen. De leerlingen scoren iets hoger op de VEPP-schalen Problemen met zichzelf en

Problemen met leren. Deze verschillen zijn echter niet significant.

De leerlingen scoren we1 significant lager op de schaal Problemen met school.

Het percentage potenti€le probleemgevallen met hoge VEPP-scores en YSR-probleemindicaties ligt

wat lager dan elders.

Percentage leerlingen met tenminste een YsR-probleemindicatie
en/of een hoge VEPP-score

Percentage

86

VEPP+YSR
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Gemiddelde scores

YSR-schalen:

Gemiddelde YSR-scores (getransformeerd)

Teruggetrokken gedrag.

Lichamelijke klachten
Angstig/depressief gedrag

Sociale problemen
Problemen met gedachten

Aandachtsproblemen
Delinquent gedrag
Agressief gedrag

I
2

3

4
5

6
7
8



TNA rapport

NIPG 92.N9 88

Gemiddelde YEPP-scores (getransformeerd)

2

VEPP-schalen

VEPP-schalen:

1 Problemen met zichzelf
2 koblemen met leren
3 Problemen thuis
4 Problemen met school



TNO rapport

NIPG 92.N9

Profiel school 2

De YSR-scores van de leerlingen van school 2 schommelen om die van de leerlingen van de andere

scholen, maar de verschillen zijn niet significant. Datzelfde geldt voor de VEPP-scorcs, met

uitzondering van de schaal Problemen met ziclunlf; hier ligt de gemiddelde score significant lager

Het percentage potenti€le prcbleemgevallen ligt wat hoger dan elders, vooral door een hoger

percentage. YSR-probleemindicaties.

Percentage leerlingen met tenminste een YsR-probleemindicatie
en/of een hoge VEPP-score

Percentage

I
REST

89
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Gemiddelde YSR-scores (getransformeerd)

Gemiddelde scores

YSR-schalen:

Teruggeffokken gedrag.
Lichamelijke klachten
Angstig/depressief gedrag
Sociale problemen
Problemen met gedachten
Aandachtsproblemen
Delinquent gedrag
Agressief gedrag
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VEPP-schalen:

Gemiddelde VEPP-scores (getransformeerd)

Problemen metzichzelf
Problemen met leren
Problemen thuis
Problemen met school

1

2

3

4
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Profiel school 3

Tawel op de YSR als op de VEPP komen de gemiddelde scores van de leerlingen van school 3

vrijwel overeen met die van de overige leerlingen. Er zijn minder leerlingen met een hoge VEPP-

score of een YSR-probleemindicatie.

Percentage leerlingen met tenminste een YsR-probleemindicatie
en/of een hoge VEPP-score

Percentage

m

REST

VEPP+YSR
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Gemiddelde scores

YSR-schalen:

Gemiddelde YSR-scores (getransformeerd)

4
YSR-schalen

Teruggetrokken gedrag.

Lichamelijke klachten
Ang stig/depressief gedrag

Sociale problemen
Problemen met gedachten

Aandachtsproblemen
Delinquent gedrag

Agressief gedrag
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Gemiddelde VEPP-scores (getransformeerd)

VEPP-schalen

VEPP-schalent

1 Problemen metzichzelf
2 Problemen met leren
3 Problemen thuis
4 Problemen met school
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Profiel school 4

De gemiddelde scores van de leerlingen op school 4 liggen wat lager dan die op de andere scholen.

De meeste verschillen zijn niet significant. De gemiddelde score op de schaal Problemen met

gedachten is echter wel significant lager.

De gemiddelde VEPP-scores komen vrijwel overeen met die van de andere leerlingen, met

uitzondering van de schaal Problemen thuis; hier scoren de leerlingen van school 4 significant

lager.

Het percentage potentiele probleemgevallen komt vrijwel overeen met dat op de andere scholen.

Percentage leerlingen met tenminste een YSR-probleemindicatie
en/of een hoge VEPP-score

Percentage

95

VEPP+YSR
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Gemiddelde YSR-scores (getransformeerd)

YSR-schalen

YSR-schalen:

Teruggetrokken gedrag.
Lichamelijke klachten
Angstig/depressief gedrag

Sociale problemen
Problemen met gedachten
Aandachtsproblemen
Delinquent gedrag
Agressief gedrag

Gemiddelde scores
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YEPP-schalen:

Gemiddelde YEPP-scores (getransformeerd)

2

VEPP-schalen

Problemen met zichzelf
Problemen met leren
Problemen thuis
Problemen met school

1

2

3

4

\\
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Profiel school 5

De gemiddelde scores van de leerlingen op school 5 op de YSR komen vrijwel overeen met die op

de andere scholen. Ook op de VEPP bestaan geen significante verschillen.

Het percentage leerlingen met een hoge VEPP-score of een YSR-probleemindicatie ligt duidelijk

lager dan elders.

Percentage leerlingen met tenminste een YSR-probleemindicatie
en/of een hoge VEPP-score

Percentage

98

VEPP+YSR
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Gemiddelde YSR-scores (getransformeerd)

4

YSR-schalen

YSR-schalen:

Teruggetrokken gedrag.
Lichamelijke klachten
Ang stig/depressief gedrag

Sociale problemen
Problemen met gedachten
Aandachtsproblemen
Delinquent gedrag

Agressief gedrag
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VEPP-schalen:

Gemiddelde VEPP-scores (getransformeerd)

Problemen metzichzelf
Problemen met leren
Problemen thuis
Problemen met school

1

2

3

4
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Profiel school 6

De gemiddelde YSR-scores van de leerlingen van school 6 komen vrijwel overeen met die op de

andere scholen. Met uitzondering van de schaal Problemen met school geldt dat ook voor de VEPP.

Op genoemde schaal scoren de leerlingen van school 6 significant beter.

Het percentage potentiele probleemleerlingen komt vrijwel overeen met dat op de andere scholen.

Percentage leerlingen met tenminste een YsR-probleemindicatie
en/of een hoge VEPP-score

Percentage

YEPP+YSR

t01
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Gemiddelde scores

YSR-schalen:

Gemiddelde YSR-scores (getransformeerd)

Teruggetrokken gedrag.

Lichamelijke klachten
Ang stig/depre ssief gedrag

Sociale problemen
Problemen met gedachten
Aandachtsproblemen
Delinquent gedrag
Agressief gedrag
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Gemiddelde VEPP-scores (getransformeerd)

2

VEPP-schalen

YEPP-schalen:

1 Problemen metzichzelf
2 Problemen met leren
3 Problemen thuis
4 Problemen met school



TNO rapport

NIPG 92.N9

Profiel school 7

De gemiddelde probleemscores van de leerlingen op school VII komen vrijwel overeen met die op

de andere scholen. Dat geldt zowel voor de YSR, als voor de VEPP.

Ondanks die overeenkomende gemiddelden, ligt het percentage potentiele probleemgevallen wat

lager dan elders.

Percentage leerlingen met tenminste een YSR-probleemindicatie
eniof een hoge VEPP-score

VEPP+YSR

144

Percentage
4)
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YSR-schalen:

Gemiddelde YSR-scores (getransformeerd)

Teruggetrokken gedrag.

Lichamelijke klachten
Ang stig/depressief gedrag

Sociale problemen
Problemen met gedachten

Aandachtsproblemen
Delinquent gedrag
Agressief gedrag

Gemiddelde scores



TNO rapport

NTPG 92.N9 1M

YEPP-schalen:

Gemiddelde VEPP-scores (getransformeerd)

koblemen metzichzelf
Problemen met leren
Problemen thuis
Problemen met school

I
2

3
4
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Profiel school 8

Op de meeste YSR-schalen liggen de gemiddelde scores van de leerlingen van school VIII
gunstiger dan die van de overige leerlingen in de regio. Alleen op de schaal Lichamelijke klachten

is dat verschil significant.

Ook de gemiddelde VEPP-scores liggen onder de gemiddelden van de rest van de regio. Op drie

van de vier schalen is dat verschil ook significant: Problemen met leren, Problemen thuis en

Problemen met School.

Het percentage potentiele probleemleerlingen ligt op deze school op ongeveer de helft van dat van

de overige scholen.

Percentage leerlingen met tenminste een YsR-probleemindicatie
en/of een hoge VEPP-score

Percentage

107

VEPP+YSR
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Gemiddelde YSR-scores (getransformeerd)

Teruggetrokken gedrag.
Lichamelijke klachten
Angstig/depressief gedrag

Sociale problemen
Problemen met gedachten

Aandachtsproblemen
Delinquent gedrag
Agressief gedrag

$

jI

YSR-schalen:



TNO rapport

NIPG 92.89 IN

Gemiddelde VEPP-scores (getransformeerd)

2

VEPP-schalen

.r'''"'"4",

I rl *t*
| ^ lvur

VEPP-schalen:

1 Problemen metzichzelf
2 Problemen met leren
3 Problemen thuis
4 Problemen met school
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Profiel schml 9

Op bijna alle YSR-schalen halen de leerlingen van school 9 een wat hoger gemiddelde score dan de

leerlingen van de overige scholen. De verschillen zijn echter niet significant, met uitzondering van

de schaal Teruggetrokken gedrag waar de leerlingen van school IX significant lager scoren.

Op de VEPP-schalen Problemen met zictuelf en Problemen met leren komen de scores overcen met

die van de andere leerlingen in de regio. Op de schalen Pmblemen thuis en Problemen met school

scoren de leerlingen wat ongunstiger, maar ook deze verschillen zijn niet significant.

Het percentage potenti€le probleemleerlingen ligt lU%o hoger dan op de andere scholen.

Percentage leerlingen met tenminste een YsR-probleemindicatie
en/of een hoge VEPP-score

VEPP+YSR
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NIPG 92.89 il1

Gemiddelde YSR-scores (getransformeerd)

YSR-schalen

YSR-schalen:

Teruggetrokken gedrag.

Lichamelijke klachten
Angstig/depressief gedrag

Sociale problemen
Problemen met gedachten

Aandachtsproblemen
Delinquent gedrag
Agressief gedrag
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Gemiddelde VEPP-scores (getransformeerd)

2

VEPP-schalen

VEPP-schalen:

1 Problemen met zichzslf
2 Problemen met leren
3 Problemen thuis
4 Problemen met school
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Profiel school 10

Op de meeste schalen van de YSR komen de gemiddelde scores van de leerlingen van school

overeen met die van de overige leerlingen. De scores op de schalen Lichamelijke klachten

Angstig en depressief gedrag liggen wat hoger, hoewel alleen het eerste verschil significant is.

Ook op de VEPP wijken de leerlingen op 66n schaal ongunstig af van de overige leerlingen; zij

scoren hoger op de schaal Prcblemen met school.

Het percentage potenti0le probleemleerlingen ligt duidelUk hoger dan dat op de andere scholen in

de regio.

Percentage leerlingen met tenminste een YSR-probleemindicatie
en/of een hoge VEPP-score

Percentage

10

en

VEPP+YSR



TNO rapport

NIPG 92.N9 114

Gemiddelde YSR-scores (getransformeerd)

Gemiddelde scores

YSR-schalen:

Teruggetrokken gedrag.

Lichamelijke klachten
Ang stig/depressief gedrag
Sociale problemen
Problemen met gedachten
Aandachtsproblemen
Delinquent gedrag
Agressief gedrag



TNO rapport
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YEPP-schalen:

Gemiddelde VEPP-scores (getransformeerd)

VEPP-schalen

Problemen metzichzelf
Problemen met leren
Problemen thuis
Problemen met school

1

2

3

4
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Profiel school 11

De gemiddelde score van de leerlingen van school 1l ligt op alle YSR-schalen lager dan die van de

overige leerlingen, met uitzondering van de schalen Problemen met gedachten en Delinquent

gedrag.

De verschillen op de schalen Angstig en depressief gedrag en Aandachtsproblemen zijn significant

Op de VEPP komen de gemiddelde probleemscores van de leerlingen van school 1l min of meer

overeen met die op de nadere scholen.

Het percentage potentiele probleemleerlingen ligt bijna duidelijk lager dan elders in de regio.

Percentage leerlingen met tenminste een YSR-probleemindicatie
en/of een hoge VEPP-score

Percentage

116

VEPP+YSR
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YSR-schalen:

Gemiddelde YSR-scores (getransformeerd)

4
YSR-schalen

Teruggetrokken gedrag.
Lichamelijke klachten
Ang stig/depressief gedrag

Sociale problemen
Problemen met gedachten
Aandachtsproblemen
Delinquent gedrag

Agressief gedrag
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YEPP-schalen:

Gemiddelde YEPP-scores (getransformeerd)

2

YEPP-schalen

Problemen met zicltzelf
Problemen met leren
Problemen thuis
Problemen met school

1

2
3
4
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NIPG 92.89

Proliel school 12

De gemiddelde YSR-scores van de leerlingen komen vrijwel overeen met die van de andere

leerlingen in de regio.

Datzelfde geldt voor de VEPP-scores.

Het percentage poteiliele probleemleerlingen ligt lager dan elders, vooral door minder hoge VEPP-

scores.

Percentage leerlingen met tenminste een YSR-probleemindicatie
en/of een hoge VEPP-score

Percentage

119

VEPP+YSR
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Gemiddelde scores

YSR-schalen:

Gemiddelde YSR-scores (getransformeerd)

4
YSR-schalen

Teruggetrokken gedrag.

Lichamelijke klachten
Angstig/depressief gedrag
Sociale problemen
Problemen met gedachten
Aandachtsproblemen
Delinquent gedrag
Agressief gedrag



ir
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Gemiddelde VEPP-scores (getransformeerd)

VEPP-schalen

YEPP-schalen:

1 Problemen met zichzelf
2 Problemen metleren
3 Problemen thuis
4 Problemen met school
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Profiel school L3

De gemiddelde YSR-scores van de leerlingen van school 13 komen meestal overeen met die van de

andere leerlingen in de regio. Alleen op de schaal Delinquent gedrag ligt de gemiddelde score

significant hoger.

Op de VEPP-schaal Problemen met school scoren zij significant ongunstiger.

Het percentage potenti€le probleemleerlingen ligl duidelijk hoger dan op de andere scholen.

Percentage leerlingen met tenminste een YSR-probleemindicatie
en/of een hoge VEPP-score

Percentage

VEPP+YSR
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Gemiddelde scores

YSR-schalen:

Gemiddelde YSR-scores (getransformeerd)

Teruggeffokken gedrag.
Lichamelijke klachten
Angstig/depressief gedrag
Sociale problemen
Problemen met gedachten

Aandachtsproblemen
Delinquent gedrag
Agressief gedrag

I
2

3

4
5

6
7

8

YSR-schalen
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YEPP-schalen:

Gemiddelde VEPP-scores (getransformeerd)

Problemen metzichzelf
Problemen met leren
Problemen thuis
Problemen met school

1

2
3
4
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Profiel school 14

De leerlingen van school 14 scoren gemiddeld wat hoger op de YSR-schalen Lichamelijke klachten

en Angstig en Depressief gedrag, maar deze verschillen zijn niet significant. Zj scoren significant

lager op de schaal Aandachtsproblemen.

De gemiddelde scores op de VEPP komen overeen met die van de leerlingen van de nadere

scholen, met uiEondering van de schaal Problemen met leren, waar de leerlingen van school 14

gemiddeld significant minder problemen zeggen te ervaren.

Het aantal potentidle probleemleerlingen ligt hoger dan op de andere scholen, voomamelijk door

meer hoge scores op tenminste 66n van de YSR-schalen.

Percentage leerlingen met tenminste een YSR-probleemindicatie
en/of een hoge VEPP-score

Percentage

xIV
REST

VEPP+YSR
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Gemiddelde scores

32

YSR-schalen:

Gemiddelde YSR-scores (getransformeerd)

YSR-schalen

Teruggetrokken gedrag.

Lichamelijke klachten
Angstig/depressief gedrag

Sociale problemen
Problemen met gedachten

Aandachtsproblemen
Delinquent gedrag
Agressief gedrag
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Gemiddelde VEPP-scores (getransformeerd)

,'t
.r'"n' I

)
VEPP-schalen

VEPP-schalen:

1

2

3

4

Problemen metzichzelf
Problemen met leren
Problemen thuis
Problemen met school
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Profiel school 15

De gemiddelde YSR-scores van de leerlingen van school 15 wijken niet significant af van die van

de overige leerlingen in de regio. Datzelfde geldt voor de VEPP-scores.

Toch zijn er meer leerlingen die een hoge VEPP-score of een YSR-probleemindicatie krijgen.

Percentage leerlingen met tenminste een YSR-probleemindicatie
en/of een hoge YEPP-score

Percentage

VEPP+YSR
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YSR-schalen:

Gemiddelde YSR-scores (getransformeerd)

Teruggetrokken gedrag.

Lichamelijke klachten
Ang stig/depressief gedrag

Sociale problemen
Problemen met gedachten
Aandachtsproblemen
Delinquent gedrag
Agressief gedrag
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YEPP-schalen:

Gemiddelde VEPP-scores (getransformeerd)

Problemen metzichzelf
Problemen met leren
Problemen thuis
Problemen met school

1

2

3

4

VEPP-schalen
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Profiel school 16

De gemiddelde probleemscores van de leerlingen van school 16 schommelen om de gemiddelden

van de overige leerlingen. Dat geldt zowel voor de YSR, als voor de VEPP.

Het percentage potenti€le probleemleertngen ligt wat hoger, vooral doordat er meer leerlingen met

hoge scores op de VEPP zijn.

Percentage leerlingen met tenminste een YSR-probleemindicatie
en/of een hoge VEPP-score

Percentage

XVI

REST

VEPP+YSR
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Gemiddelde scores

YSR-schalen:

Gemiddelde YSR-scores (getransformeerd)

Teruggetrokken gedrag.

Lichamelijke klachten
Ang stig/depressief gedrag

Sociale problemen
Problemen met gedachten

Aandachtsproblemen
Delinquent gedrag
Agressief gedrag
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VEPP-schalen:

Gemiddelde VEPP-scores (getransformeerd)

Problemen met zichzelf
Problemen met leren
Problemen thuis
Problemen met school

1

2
3

4

VEPP-schalen
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Profiel school 17

De gemiddelde scores op de YSR-schalen Delinquent gedrag en Agressief gedrag zijn bij de

leerlingen van school 17 significant hoger dan die van de overige leerlingen.

Op de VEPP-schalen zijn geen significante verschillen.

Het percentage potentieb probleemgevallen ligt wat hoger dan elders, vooral door een hoger

percentage YSR-probleemindicaties.

Percentage leerlingen met tenminste een YsR-probleemindicatie
en/of een hoge VEPP-score

Percentage

134

VEPP+YSR
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Gemiddelde YSR-scores (getransformeerd)

Gemiddelde scores

YSR-schalen:

REST

XVII
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Teruggetrokken gedrag.

Lichamelijke klachten
Ang stig/depressief gedrag

Sociale problemen
Problemen met gedachten

Aandachtsproblemen
Delinquent gedrag
Agressief gedrag
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Gemiddetde VEPP-scores (getransformeerd)

VEPP-schalen:

I Problemen met zichzelf
2 Problemen met leren
3 Problemen thuis
4 Problemen met school
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Profiel school 18

Op alle YSR-schalen ligt het gemiddelde van de leerlingen van school 18 hoger dan dat van de

overige leerlingen. Significant zijn allen de verschillen op de schalen Teruggetrrokken gedrag en

Sociale problemen.

De leerlingen scoren gemiddeld ook hoger op de VEPP. Alleen het verschil op de VEPP-schaal

Problemen met zichzelf is significant.

Het percentage potentiele probleemleerlingen ligt dan ook hoger dan op andere scholen.

Percentage leerlingen met tenminste een YSR-probleemindicatie
en/of een hoge VEPP-score

Percentage

137

VEPP+YSR
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Gemiddelde

YSR-schalen:

Gemiddelde YSR-scores (getransformeerd)

Teruggetrokken gedrag.
Lichamelijke klachten
Ang stig/depre ssief gedrag

Sociale problemen
Problemen met gedachten
Aandachtsproblemen
Delinquent gedrag
Agressief gedrag
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YEPP-schalen:

Gemiddelde YEPP-scores (getransformeerd)

Problemen metzichzelf
Problemen met leren
Problemen thuis
koblemen met school

I
2

3

4
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Profiel school 19

De gemiddelde probleemscores van de leerlingen van school 20 komen vrijwel overeen met die van

de overige leerlingen in de regio. Dat geldt zowel voor de YSR, als voor de vEpp.

Het percentage potentiele probleemleerlingen ligt lager dan op de andere scholen.

Percentage leerlingen met tenminste een YsR-probleemindicatie
en/of een hoge VEPP-score

Percentage

VEPP+YSR

t40
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Gemiddelde scores

YSR-schalen:

Gemiddelde YSR-scores (getransformeerd)

Teruggeffokken gedrag.

Lichamelijke klachten
Ang stig/depressief gedrag

Sociale problemen
Problemen met gedachten
Aandachtsproblemen
Delinquent gedrag
Agressief gedrag
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Gemiddelde VEPP-scores (getransformeerd)

YEPP-schalen:

1

2

3

4

Problemen metzichzelf
Problemen metleren
Problemen thuis
Problemen met school
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Profiel school 20

De gemiddelde probleemscores van de leerlingen van school 20 komen vrijwel overeen met die van

de overige leerlingen in de regio. Dat geldt zowel voor de YSR, als voor de VEPP.

Het percentage potenti€le probleemleerlingen ligt hoger dan op de andere scholen.

Percentage leerlingen met tenminste een YSR-probleemindicatie
en/of een hoge VEPP-score

Percentage

143

VEPP+YSR
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YSR-schalen:

Gemiddelde YSR-scores (getransformeerd)

Teruggetrokken gedrag.

Lichamelijke klachten
Ang stig/depre ssief gedrag

Sociale problemen
Problemen met gedachten

Aandachtsproblemen
Delinquent gedrag
Agressief gedrag

YSR-schalen
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Gemiddelde VEPP-scores (getransformeerd)

'/ .r'"' .\\
\\
\\

\\\\\,\

\\
,rJ

\\

VEPP-schalen:

1 Problemen met zichzelf
2 Problemen met leren
3 Problemen thuis
4 Problemen met school

VEPP-schalen
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Profiel school 21

Hoewel de gemiddelde YSR-scores van de leerlingen van

hoger liggen dan elders, is geen enkel verschil significant.

Ook de VEPP-scores wijken niet significant af.

school 2l op een aantal schalen wat

Het percentage potenti€'le probleemleerlingen ligt bijna llVo lager dan op de andere scholen. Dit

komt vooral door minder hoge VEPP-scores.

Percentage leerlingen met tenminste een YsR-probleemindicatie
en/of een hoge VEPP-score

Percentage

VEPP+YSR
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Gemiddelde scores
'%

YSR-schalen:

Gemiddelde YSR-scores (getransformeerd)

4
YSR-schalen

Teruggeffokken gedrag.

Lichamelijke klachten
Ang stig/depressief gedrag

Sociale problemen
Problemen met gedachten

Aandachtsproblemen
Delinquent gedrag
Agressief gedrag
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Gemiddelde VEPP-scores (getransformeerd)

YEPP-schalen:

1 Problemen met zichzelf
2 Problemen met leren
3 Problemen thuis
4 Problemen met school
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Profiel school 22

De gemiddelde probleemscores van de leerlingen van school 22 komen vrijwel overeen met die van

de overige leerlingen in de regio. Dat geldt zowel voor de YSR, als voor de VEPP.

Het percentage potentiele probleemleerlingen ligt op hetzelfde niveau als op de andere scholen.

Percentage leerlingen met tenminste een YSR-probleemindicatie
en/of een hoge VEPP-score

Percentage

XxII
REST

149

VEPP+YSR
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YSR-schalen:

Gemiddelde YSR-scores (getransformeerd)

4
YSR-schalen

Teruggetrokken gedrag.

Lichamelijke klachten
Ang stig/depressief gedrag

Sociale problemen
Problemen met gedachten

Aandachtsproblemen
Delinquent gedrag
Agressief gedrag
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VEPP-schalen:

Gemiddelde VEPP-scores (getransformeerd)

Problemen metziehzelf
Problemen met leren
Problemen thuis
Problemen met school

I
2
3

4

YEPP-schalen

L
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BIJLAGE II

De vragenlilist
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tlll Vragenliist

TN O-Gezon d heidson d erzoek

Nederlands lnstrtuut voor
Praeventieve Gezondheidszorg TNO

Wassenaarseweg 56
2333 AL Leiden
Postbus 124
2300 AC Leiden

Fax071 -176382
Telefoon 071 - 1 I 1 1 81

Vragenlijst

voor leerlingen in Oosteliik Zuid-Limburg

- Je hoeft je naam niet in te vullen. Als je klaar bent, kun je de vragenlijst in een
enveloppe stoppen en die dichtplakken. Niemand komt daarom te weten wat iij
hebt ingevuld.

- Misschien heb je niet genoeg tijd om alles af te krijgen. Dat is niet erg. Het is
geen proefwerk.

- Als je op bepaalde antwoorden liever geen antwoord wilt geven, kun je ze
overslaan.

- Je hoefi niet heel lang na te denken. Er zijn zijn geen goede of foute
antwoorden. Het gaat erom hoe lll over bepaalde dingen denkt.

- De vragen zijn vaak persoonlilk. Zorg daarom dat anderen niet naar jouw
antwoorden kijken en doe dat ook niet bij anderen.

tala
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1. De plaats waar ik woon is:

2. Miin postcode is: let op: vier cijfets en 2 letters,
Uivoorbeelcl:2313 ZE

De volgentb vtasg hoel ,e alleen ln te vulbn al3 le ln de oemeente Ketkre(b woont.

3. De buurt (ol het dorp), waar ik woon, hest:

0 1 2 lk vind dat ik te dik ben

@ lk vind dat ik te dik ben

2 lR vind dat ik te dik ben

Zet 66n roNje, bij de buurt waar jij
woottt Als je het niet zeker weet, steek
dan ewn je vinger op.

or. Bleiierheide
oz Centrum Kerkrade
03. Chewenpnt
0.. Erenstein
os. Eygelshoven-Kom
06. Gracht
07. Haanrade
08. Heilust
oe. Holz
ro. Hopel
il. Kaalheire
12. Nulland
13. Rolduckerveld
r.. Spakholzerheide
r5. Terwinselen
16. Vink
11. Waubacherveld
rs. ergens anders

Op de volgende bladzuds staei een sentat yragen dle staan op hoe lo nu ot tn de atoelopen 6
maanden benl gewe€t. Wl ,e leder yreeg gosd lezen en bentwoordelr?

Een voorbeeld:
Als dat duideliik ol vaak zo is, zel je een rondie om
de 2:
Als dal een beetie ol S@. zo is, zet ie een rondje
omde 1.

Als dal helemaal 4ig! zo is, zet dan een rondje om
de 0. Zo dus:

01

0(D

@r z lk vind dat ik te dik ben
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0 = helcmaal niat van locpassing I = een bactic ot soms van loeprising 2 = duideliik ot vaak van toepassrng

0

0

2

2.

2

2

2

2

2

2

1 . lk gedraag me te,ong voor mrln leettrld.

2. lkben allergrsch(geef aan):

3. lk maak veel ruzle.

4 lk heb aslhma.

5. lk gedraag me als Emand van het andere geslachl.

6. lkhoudvandEren.
7. lk schep op(of doe stoerl

8. lk heb moeile me le concentreren. of om lang mrln

aandachl ergens bii le houden.

9. lk kan bepaalde gedachten maar nrel uil mrln hoofd

zelten (geel aanl:

'10. lk heb moene met strl zftten.

1 1 . lk ben te athankeliik van volwassenen.

12. lkvoelmeeenzaam.

13. lk voel me rn de war.

14 lk huri veel.

15. lk ben nogaleerlttk.

16. lk ben gemeen voor anderen.

l7 Ikdagdroomveel.

1 8. Ik prooeer mtlzelf opzettelilk le verwonden ot doe

zelfmoordpogrngen.
1 9. lk prooeer veel aandacht te kntgen.

20. lk maak mrin ergen spullen kapot.

21. lk maak de spullen van anderen ka@t.

22. lk ben ongehoorzaam aan ml,n ouders.

23. lk ben ongehoorzaam op school (of werkl.

24. lk eet nret zo goed als zou moelen.

25. lk kan nrel goed met andere longens en mets,es

ogschreten.

26. lk voel mrl niet schuldrg als tk rets gedaan heb wat

ergenl!k nret mag.

27. lk ben laloers op anderen.

28. lk ben bereld anderen te helpen wanne€r ztt hulp nodtg

hebben.

29. Ik ben bang voor bepaalde s(uatres. dreren ol plaatsen

(behalve school) (geet aan)

30. lkbenbangvoorschool.

3l . lk ben bang dal rk mrsschten rets Slechts zou kunnen

doen of denken.

32 lk vrnd dal rk pertect moet zrln.

33. lk heb het gevoel dat nremand van mri houdt.

3.1. lk heb het gevoel dat anderen het op mtl gemunt hebben.

35. lk voel me waardel@s. nrks waard.

36. lk raakvaak per ongeluk gewond

37. lkvechtveel.

38. lkwordveelgepest.

39. lk 9a om mel longens en mersles dre rn moerhlkheden

ver2erld raken.

40. lk hoor geluden o, stemmen dre nremand anders schrlnt

te kunnen horen {geel aanl

41 . lk doe zomaar rels zonder er brl na le denken

42. lk vrnd het rrin om alleen te zrln.

43. lkliegorbedneg.

44. lk bilt op mrln nagels.

45. lk ben zenuwachtrg of gespannen.

46. lk heb last van zenuwachtrge trekkrngen ol bewegrngen

(biivoorbeeld in het gezrcht) (geef aanl: 

-

47. lkhebnachtmernes.

48. Andere ,ongens mersles mogen mr nret.

49. lk doe sommrge drngen beter dan mrln leellldgenolen

50. lk b€nte angstg ol bang.

51. ik heb last van durzelqherd.

52. lk hebte veel last van scnuldgevoel.

53. lkeelteveel.
54. lk voel me oververmoetd.

55. lk ben te drk.

56. Lichamelrtke klachten zonder durdehlke medrsche

oorzaak:

a. prlnen

b. hooldprln

c. mlssehlkhed

d. moerliikheden met zren (geel aanl:

e. hurdulslag ol andere hurdaandoenrngen

L maagprln. burkpl|n of buikkrampen

g. overgeven

h. andere klachlen (geetaanl

lk val anderen lichamelUk aan.

lk peuler veel rn mrln neus. ol pulk ot trek veel aan mrln

hurd ol aan andere lichaamsdelen (geet aanl: 

-
59. lkkan bestaardrg z{n.

60. lk vind het leuk om nreuwe drngen te proberen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0r2
012
012
012
012
012
012
01?
012

,l

1

1

1

1

2

2

?

2
0

0

0

0

0

0

'|

'|

,l

1

1

,l

01
01
0' 1

01
01
01
01

1

I
1

1

1

1

2

2

2

2

2

2
012
012
012
012
012
012
012
012
012

2

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I
1

1

,|

2

2

2

2

2

2

2

2

57

58
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0 = helcmaal niot van lo€passing 1 = e€n b66lle ot soms van lo€passing 2 = duideliik ol vaak van toepasstng

0 'l 2 61. Miin schoolresultaten zt,n slecht.

0 1 2 62. lkbenonhandrgolheblastvanslechtecoordtnatte.

0 1 2 63. lkbenlieversamenmetoudsrG,ongensormerslesdan

met leeltildgenoten.

0 1 2 64. lk b€n ltever samen met iongere,ongens ol metsles dan

met leefttpgenoten.

0 I 2 65.lkwergeromtepraten.

0 1 2 66. lkherhaalalsmaarDepaatdehandetingen

dwanghandehngen lgeet aan):

0 1 2 67. lk loop van hurs weg.

0 1 2 6S.lkschreeuwengrlveel,
0 1 2 69. lkbengesloten:anderenwetenntetgoedwatertnme

omgaat.

0 1 2 70. lkzredrngenwaaruananderendenkendalzeerntetziin

(geef aanl:

0 1 2 71. Ikschaammesnet.voelmegauwopgetaten.

0 1 2 72. lk strcht brandtes.

0 1 2 73. lk ben handrg.

0 1 2 74 lkdoe.aarof gek omdeaandachttetrekken.tkspeel

de clown.

0 1 2 75. lk ben verlegen.

0 1 2 76. lk slaap mrnder dan mrtn leefiiidgenoten.

0 1 2 77. lk slaap meer dan mt,n leeltiidgenoten overdag en of

s nachls (geel aanl

0 1 2 TS.lkhebeengoedetanrasre.

0 1 2 79. lkhebeenspraakproOteem(geetaan):

0 1 2 80. lk kom op voor mrln rechten.

0 1 2 81 lk steel thurs

0 1 2 82. lk steel burlensnuls.

0 'l 2 83. lk verzamel dtngen dre rk ergenttlk ntet nodtg heb (geef

0 1 2 84. lkdoedtngend€anderemensenvreemdol gek

zouden vrnden {geel aan):

0 1 2 85. lkhebgedachtendleanderemensenvreemool oe,(

zouden vrnoen (geet aan)

0 1 2 86. lk ben kopprg.

0 1 2 87. Miin stemmtng ol gevoelens kunnen ptotsettng

veranderen.

0 1 2 88. lkvrndhetleukomsamenmetanderentezln.
0 1 2 89. lk ben acmerdochtrg.

0 1 2 90. lk vloek o, gebruik schuttinqaal.

0 1 2 91. lkdenkerweleensovereenerndaanmltnlevenle
maken.

0 1 2 92. lkvindhetleukanderenaanhetlachenremaken.
0 1 2 93. lk praatte veel.

0 I 2 94.lkplaaganderenveel.
0 1 2 95. lkbensnelaangebrand,ofdnftrg.

0 1 2 96.lkdenkleveelaansex.
0 1' 2 9T. lkbedrerganderemensen.

0 1 2 98. lk vrnd hetfiln anderen te helpen.

0 1 2 99. lkmaakmezorgenovernellesolschoontezrln.
0 I 2 ,100. lk heb problemen met slapen (geef aan):

0 1 2 l0l.lkspUbel.
0 1 2'102. lkhebwernrgtul.

0 1 2 103. lkvoeimeongelukk€.verdfletrgolgedepnmeerd.

0 1 2 104. lkmaakmeerlawaardananderelongensotmersles.

0 | 2 105. lkgebruikalcohololdrugs(geefaanwarenhoeveetl

0 1 2 106. lk probeereerhlk le ztln tegenover anderen

0 1 2 l0T.lkhouvaneengoedegrap.
0 1 2 108. lkhouvaneenplezrengenmakkeh,kleven.

0 1 2 109. lkprobeeranderemensentehelpen.

0 l 2 110. lkzoulievervanhetanderegeslachtztjn.

0 1 2 111. lkprobeerzowern€moge|ikmetanderemensente
maken te hebben.

0 1 2 112. lkplekerveel.maakmeveelzorgen
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Hoe most le de rest van de vragsnlllst lnvullen? Zet 66n rcNie om het gode entwoord

f. ia
2. nee

O dai weet ik niet

Soms mag le mesr antwoorden geven Maak dan de hokies voor de
anfii@tden zwaft:

I met de liets
t ] met de trein

t m€t de auto
I I te vool

Wll fe een antwoord verandeten? Zet dan e€n streep door het foute
entw@d en geef het goede antwoord.
Bijworbeekl:

, met de riets
[ ] -met de lrein
( made auto
'l te voel

Eerst wat vragen over le z6lt:

4. lk ben een: zet 66n rordje om het goede ciifer:

f . iongen
2. msisie

5. tk ben: Vul hier je leettijd in:

_ jaar oud

6. Bii mij thuis wonen: Maak de goede hokies zwart:

I I Miin eQen vader

tl miin pleeg- o, stietuader
tl miin epen rnoeder

l1 miin pleeg- ol stielrnoeder
t I 66n ol meer bmers of zussen

t I anderen
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7. lk ben geboren in:

L Mijn eigen nneder is geboren in:

9. Miin eigen vader is geboren in:

Zet 66n rondie om het goede cijfer

t. Nederland
e. NederlandseAntillen
s. Sudnarne
r. Marokko
s. Tuftiie
6. een ander land: welk land is dat?

7. dat we€t ik niet

r. Nederland
2. NederlandseAntillen
3. Sudname
l. Marold<o
s. Turkiie
6. ean ander land: welk land is dal?

7. dat weet ik niel

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Nederland
Nederlandse Antillen
Suriname
Marokko
Turkiie
een ander land: welk land is dat?

dat weel ik niet

De volgende vragsn gaan over verschlllsnde problemen waar le zoal last van kunt hebben.
Prcblemen met rezell, thuls, problemen op school

10. Voel le je onprettig in een groep?

11. Ben ie bang om louten te maken?

12. Praat |e moeiliik met anderen over je
problemen?

13. Trek je je de dingen te snel aan?

14. Word je gauw kwaad?

15. Kun ie moeiliik goede vrienden maken?

16. Kun le je moeililk concentreren?

f. ia
2. nee

f. ia
2. nee

1. ja
2. ne€

tia
2. nee

f. ia
2. ne€

r. ia
2. nee

1. ja
2. nee
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17. Voel le je vaak ongetukkig?

18. Voel je je vaak eenzaam?

19. Vind ie het thuis vaak ongezell(7?

20. Voel ie je thuis vaak alleen staan?

21. ls er thuis veel ruzie?

22. tNord ie thuis geslagen ol mishandeld?

23. Denk ie wel eens over weglopen van huis?

Voel ie je schuldig als ie iets onaardigs over je
ouders zegt?

Heb ie het naar je zin op school?

Kun je over het algemeen goed meekomen op
school?

Voel ie je onzeker over de toekomst?

Hebben de leraren voldoende belangstellirE
voor !ou?

Zou ie van school willen?

30. Word je in de klas vaak gepest?

31. Heb je moeile met sommige vakken?

32. Heb ie door school wein(7 tiiJ voor jezeff?

33. Kriig je te veel huiswerk op school?

34. Haal je te lage ciifers op school?

24.

25.

26.

27.

28.

29.

1. ,a
2. nee

1. ja
2. nee

f. ia
2. nea

r. ja
2. noe

r. ia
2. nae

f. ia
2. nsa

1. ja
2. n90

1. ja
2. nee

t. ia
2. nee

1. ja
2. nse

f. ia
2. nee

1. ja
2. nee

1. ja
2. noo

lia
2. neg

r. ja
2. nee

1. ja
2. nee

f. ia
2. neg

1. ja
2. nee
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35. Kun ie goed met de lerarery'l€raressen
opschieten?

36. Vind ie dat ie op de iuiste sctroot zit?

37. Ben je wel eens lichameliik mishandeld? r. nooil -> ga door naar vraag 40
biivoorbeold: geslagen, gebnd,vasigeboden 2. 1 or 2 ke€r

s. 3-5keer
4. vakor dan 5 keer

38. was dit door iemancl van je eigen leefrii, ol Je kunt meer dan 66n hokje zwart
door een vohrassene? maken.

t I iemand van mijn eigen leeflijd

I I een \rohflassene

39. Kende ie de persoon die dat deed? 1. ja
2. nea

40. Heb ie wel eens seksuele ervaring mot iemand t. ja
gehad !3El!-lg-ziil!1? 2. nee --> ga door naar vraag 43
Met seksuele eNaing be@elen we alles van
zoenen, intiem betasten tot naar bed gean toe

41 . was dat rnet iemand van ie eigen leertii, o, met Je kunt meer dan c6n hokje zwart

f. ia
2. nee

f. ia
2. nee

een volwassene?

42. Kende je de persoon die dat deed?

iernand zou willen praten?

45. Met wie zou ie erover willen praten?

€. Heb je een pobleem dat ie dag en nacht 1. ja
bezighoudt? 2. nee

44. Heb ie g problemen ot vragen waarover je met r. ja

maken.

t I iernand van miin euen leeniid

t I een volwassene

r. ja
2. nee

2. neo --> Ga door naar de
volgende bladzijde

Je kunt meer dan 66n hokje zwart
maken

ouder(s)
broer ol zus
vriend ol vriendin
leraar ol lerares
huasarts
schoolarts
psycholoog of rnaatschappeliik
w€rker
iemand anders: mel wie dan?

t I ik weet niel met wie ik er over zou
willen praten
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Er zlln bU lou ln de buurt allerlel Instelllngen. Dle kunnen ls hetpcn als ,e probtemen hebt.
Hlercnder stean er een p8ar. Weet lU wasr dle lnstolllngen zlln? ol heb le er ooli van
gehoord?

46. Adjeu

47. Het Maatschapp€lijk Werk

48. Jeugdleam J.E.M.

49. Project JES

50. De GGD (Gemeenschappetilke
Gezondheidsdienst)

51. De JeugdgezondheiJszorg
(schoolarts/ieugdpsycholoog)

52. Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs

53. Elmar

54. Kinder- en Jeugdteleloon

55. RIAGG

56. Kinder- en Jeugrdpsychiatrie (Welterhol,
Viivedat)

57. Stichting Jeugdbelangen

58. Bureau Vertrouwensarts

r. ik weei waar die is
e. ik heb €r w€l ooit van gehoord
3. nooit van gehoord

r. ik weet waar clie is
2. ik heb er wel ooil van gehoord
3. nooit van gehood

t. ik weet waar die is
2. ik hob er wel ooit van gehoord
3. moit van gehood

t. ik weet waar die is
z. ik heb er wel ooit van gehoord
3. nooit van gehoord

t. ik weet waar die is
2. ik heb er wel ooit van gehoord
3. nooit van gehood

t. ik weet waar di€ is
a. ik heb er wel ooil van gehoord
3. rpoit van gehoord

r. ik woel waar die is
2. ik heb er wel ooit van gehoord
3. rx,oit van gehood

t. ik weet waar die is
2. ik heb er wel ooit van gehoord
3. rxroit van geloord

r. ik weet hel leleloonnummer
e. ik heb er wel ooii van gehoord
3. nooit van gehoord

r. ik weet waar die is
2. ik heb er wel ooit van gehood
s. nooit van gehood

f . ik weet waar die is
2. ik heb er wel ooit van gehoord
3. nooit van gehoord

r. ik weet waar die is
z. ik heb er wel ooit van gehoord
s. nooil van geloord

f . ik weet waar die is
2. ik heb er wel ooit van gehoord
s. nooit van gehood
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Hleronder stset een aantal uttspraken. Geel steecls aan ol ,e vlmtt dat de ultspraak bll lou
past.

59. Misschien heb ie de laatste 5 iaar wel eens
conlact gehad met zo'n instellirE? Maak dan
het hokie v66r die instellirE ayan.

60. Over het geheel genomen ben ik leweden met
mezel{.

6'l . Zo nu en dan denk ik dat ik nergens goed voor
ben.

62. lk heb het gevoel dat ik een aantat goede
eigenschappen heb.

63. lk kan de dingen net zo goed doen als de
meeste andere mensen.

64. lk heb het gevoel dat ik niet veel heb om lrots
op te ziin.

65. Soms voel ik mi! beslist nutteloos.

Je kunt meer dan 66n hokje zwad
maken.

ll Adieu
t I het Maatschappelijk Werk

I I Jeugdteam J.E.M.
t I Proiecl JES
ll GGD(Gemeenschappeliike

Gezondheidsdienst)
t I Jeugdgezondheilszorg

(sclroolarts/ieugdpsycholoog )

ll Consultatiefureau voor Alcohol en
Drugs

tl Elmar

tl Kinder- en Jeugdteleloon
il RIAGG

tl Bureauvedrouwensarts
tl StichlingJeugdbelangen
t ] Kinder- en Jeugdpsychiatrie

(Welterhof , Viiverdal)

r. past goed bij me
2. pasil een beetie bii me
3. pasit e(Tenlijk niet bij me
4. pasl helemaal niet bij me

r. pasl gped bii me
2. past een beetie bij me
s. past eigenliik niet bii me
4. past helemaal niet bii me

1. pasil goed bii me
2. past een beetle bii me
3. pasi eQenlijk niet bij me
4. past helemaal niet bii me

1. past goed bi, me
2. past een beetle bil me
3. past eigonliik niet bil me
1. past helemaal niet bij me

1. past goed bii me
2. past een beetie bii me
s. pasi eigenliik niet bii me
1. pasil helermal niet bii me

r. past goed bii me
2. past een beetje bij me
3. past eigenliik niet bii me
4. past helernaal niet bii me
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66. lk heb het gevoel dat ik iemand ben die wal 1. past goed bii me
waard is; op ziin minst evenveel als anderen. 2. past €sn beetie bii rn€

3. past eigenliik niet bii me
4. pa$ helemaal niet bil me

67. lk wou dat ik wat meer respect voor rnezell kon l. pasl goed bil me
hebben. 2. past een beetje bii rne

3. pasl epenliik niet bii me
1. pad helernaal niet bii me

68. Al mel al voel ik me nogal een mislukkeling. L past goed bii me
2. past een beelie bii nn
3. pa$ oigenluk niet bii me
1. pa$ helernaal niet bij me

69. lk sta postiel len opzichte van mezell. t. past gp€d bii me
2. past oen beetie bij me
3. past eig€nliik niel bii me
l. pasl helernaal niet bii me

70. Huldlge schoolresultalen t. onroldoende
a. Nederlandse Taal 2. vlak

3. voldoende
4. goed

b. Wiskunde, Rekenen r. onvoldoende
z. antak
3. voldoende
4. goed

andere vakken

r. onvoldoende
2. zlilakg. voldoende
l. goed

t. onvoldoende
z. arak
e. voldoende
l. goed

r. onroldoende
2. d{ak
s. voldoende
4 goed

r. onvoldoende
z. *tak
g. voldoende
4. goed

10
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71 . Zlln er sporten dle ls grsag beoetent? t. ja
Bijworbeed: voetballen, dtemmen, lietsen, 2. noo --> Ga dan door naar de
rol*heeBen, vissen, paaddiden enz. volgeNe bladziide

72. Vermeld hier de spoilen die je het lielsls beo€lent.

a.

Vergeleken mot loettiidg3mten, r. onbekend
hoeveel tiid, besteed je aan deze 2. minder dan gemijdeld
sport? s. genriddeld

4. msgr dan gemiddeld

Vergelekon mel loettiidgenotsn, r. onbekend
Hoe goed ben je in deze spoil? 2. mindsr dan gemEdeld

s. gemiddeld
4. beter dan gemkideld

Vergeleken mel leettiidgenoten, r. onbekend
hoeveel tiid, besteed ie aan deze z. minder dan gemirldeld
sporl? s. gemiddeld

4. meer dan gemiddeld

Vergeleken met leeflildgenot€n, r. onbekend
Hoe goed ben !e in deze sport? z. minder dan gemirldeld

3. gemiddeld
4. beter dan gemiddeld

Vergeleken met leefliidgenoten, r. onbekend
hoeveel tiit, besteed je aan deze z. minder dan gemiddeld
sport? 3. gemiddeld

rl. meer dan gemiddeld

Vergeleken mei leettiidgenoten, t. onbekend
Hoe goed ben je in deze spon? a. minder dan gemiddeld

s. gemiddeld
4. beter dan gemiddeld

b.

11
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73. HeD le hobbles o, bezlgheden dle le gtaag 1 la
do6t? 2. nee -> Ga dan door naar de
Biiworbeeld: orlstregels, poqen, boeken, voQeNe bladzfide
hadenarbeid, ingen enz. (ultgpmMeftt radio
en TV).

74. Vermeld hier ie ,avoriete hobbies ol bezQheden (behalve spoil).

a.

Veryeleken mst leeniirgenoten, r. onbekend
hoeveel tip, boste€d je aan deze a. mlnder dan gemUdeld
hobby ol bezigheid? o. gemiddeld

4. moer dan gomird€ld

Vergeleken met leeniidg€noten, r. onbekerd
Hoe goed ben je daarin? e. minder dan gemkideld

s. gemiddeld
4. beter dan gemkldeld

Vergeleken met leettiidgerrclen, r. onbekend
hoeveel tiid, bestosd je aan deze e. minder dan gemiddeld
hobby o, bezQheid? s. gsmiddeld

4. meer dan gemiddeld

Vorgeleken met leeftiidgenoten, r. onbekend
Hoe goed ben le in daarin? 2. mirtder dan gemiJdeld

3. gemiddeld
4. b€ter dan gemildeld

Vergeleken mel leettiidgenoten, t. onbekond
lrceveel tiil, besteed ie aan deze 2. mirder dan gemirJdeld
hobby ol bezigheid? 3. gemiddeld

4. mesr dan gemkldeld

Vergeleken met leeftiidgenoten, r. onbekend
Hoe goed ben je in daarin? 2. minder dan gemildeld

s. gemiddeld
1. b€tsr dan gemiddeld

b.

12
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75. Hoor le b[ een club, ye]3nlgtng ot een 1 ia
an(brg organlsatle? 2. nee -> Ga dan door naar waagv

76. Geel hier aan de clubs, verenigingen (of andere organisaiies) waar je lid van bent o, toe
behooil.

a.

Vergeleken met le€ftiidgenoten, t. onbok€nd
hoe aktiel ben je in deze club of a. minder dan gemirldeld
vereniging? s. geniddeld

.1. mser tlan gemiddeld

Vorgeleken m6l leerilldgemten, 1. onb€kend
hoe aktiel ben ie in deze club of 2. minder dan gemkidetd
vereniging? 3. gemiddeld

4. meer dan gemiddeld

Vergeleken met leeftii@enoten, r. onbekend
hoe akliet ben je in deze club ol z. minder dan gemiddeld
vereniging? 3. gemiddeld

4. meer dan gemiddeld

77. H& le baant es (betaetd ot onbstaatd), ol t. ia
hulshoudeluke kerreltl€ ot klussen? 2. ne€ --> Ga dan door naer de
Biiworbeeld: krantenwiik, baby-oppas, volgeMe bladz@e
autowassen enz.

78. Vermeld hier de eventuele baanlies (betaald ol onbetaald) die ie hebl: dit betrett ook
huishoudeliike karweities ol klusies.

a.

Vergeleken met leeftiidgernten, r. onbekend
hoe goed doe je dit wefi? 2. minder dan gemkJdeld

s. gemiddeld
4. beler dan gemiddeld

Vergeleken met leettiidgenoten, t. onbekend
hoe goed doe le dit wefi? e. minder dan gemirideld

s. gemiddeld
4. beter dan gemiddeld

Vergeleken met leettiidgenoten, r. onbekend
hoe goed doe je dit werk? 2. minder dan gemiddeld

s. gemiddeld
4. bet€r dan gemiddeld

b.

c.

b.

13
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79. Hoeveel 'echte' vrienden ol vriendinnen heb je? 1. geon
2. 1

s. 2of3
l. 4 of meer

80. Hoeveel ker6n par week trok ie rnet hen op? r. minder dan 1 keer
2. lol2keerg. 3 keer ol meer

81. Vergeleken met le leeftUdgenoten, hoe goed

- kan le opschieten met broers ol ansters?
1. mittder goed
2. ongeveer hetzellde
3. b€ter
l. ik heb gesn broers ol zuslers

- kan ie opschieten met andere prBens en r. minder goed
meisies van ie leeftifJ? 2. ongeveer hetzellde

3. beter
4. ik heb geen broers of zusters

- kan je met ie ouders opschieten? t. minder goed
2. ongeveer hetzefde
3. bsier
a. ik heb geen broers o, zusters

- kan je in je eentie bezig zijn met iets? t. minder goed
2. ongeveer hetze[d€
3. b€t6r
l. ik heb geen broers of zusters

Je bent nu klaar met de vrsgenllFt. stop de vragenlltst ln de envebppe en plak dle dtcht

Lees het blauwe tomuller nog even. Stop dat nlei !n de enveloppg, maar lever het wel tn,
togeluk met de Ytagentust.

Bedankt voor de moeite
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BULAGE Itr

Ternrcn in de vragenliist die uitleg noodzekelijk maakten,

voorzover de betref?ende vragen deel uit maken van deze rapportage
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Termen in de vragenlijst die uitleg noodzakelijk maakten, voorzover de betreffende vragen

deel uit maken van deze rapportage

Na afloop van de afrtame werden op een formulier enige gegevens genoteerd over het verloop van

de afrtame; daarbij behoorden ook termen wiurover door de leerlingen regelmatig uitleg werd

gevraagd. Hieronder staan de termen die het meest genoteerd werden. De getallen tussen haakjes

geven het aantal afrrames waaftij die term om uitleg vroeg.

achterdochtig (7)

afhankelijk (7)

co0rdinatie (20)

drugs: ook roken?

dwanghandelingen (2)

tut (10)

gemeen (1)

gemunt (3)

geslacht (3)

koppig (2)

ongehoorzaam (l)
pijnen (3)

schuttingtaal (1)
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BULAGE IV

Resultaten van de gel[iktijdige toetsingen van de effecten van seksg

onderw[issoort en leeftijd op de gehanteerde probleemscores
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Resultaten van de gel[ikt[idige toetsingen van de effecten van sekse, ondeffissoort en leeftijd

op de gehanteerde probleemscores

Bij deze toetsen moesten ondenrijssoofi en leeftijdscategorie worden gehercodeerd. Bij de variabele

school werden HAVO en VWO samengevoegd, zo dat er 4 categoriedn overbleven: IBO, LBO,

MAVO en HAVO/VWO. Hoewel deze categorisering een aantal specifieke kenmerken van HAVO

en VWO zal verbloemen, was zij noodzakelijk omdat er in de tweede klas van het VWO te weinig

leerlingen van 15 jaar en ouder zijn. Bij de variabele leeftijd werden de 13 en 14 jarigen samen-

gevoegd; het onderscheid tussen deze twee groepen is slechts van ondergeschikt belang. Hier

blijven dus 2 categoriedn oven l3ll4 jau en 15 jaar en ouder.

T*el M.l Signilicanties van de efiecbn van selce, echool, leefriit en de inlr*lies Bekss'6chool, s€lse' looftiiJ en sdrool'leeflijd'roor de gdran-
tsde proUemsclulen, belcndtpid mel rcozieningen in trt gercet en het aantal vecdillerds insrllingon waafltp€ men de afgelopen
5 iaar conUA heefr gehad (wianti*analyse)

sekse
p

sdrod
p

llt

P

sekse'school s€ks€lrt school'|ft
ppp

.00 .04 .00 .60 .11 .95

.00 ,01 .01 .8 .00 .19

.00 .n .fi .02 .02 .67

.o .00 .00 .08 .01 .97

.66 .00 .41 .$ .n .n

.00 .17 .25 .09 .51 .51

.0 .il .o .54 .92 .44

.95 .@ .m .02 .04 .25

.62 .A .00 .e5 .09 .31

.74 .47 .00 .@ .04 .n

.00 .10 .m .08 .64 .75

.0 .15 .@ .63 .52 .61

.n .m .00 .42 .58 .38

.@ .0'r .0 .m .n .54

.fi .01 .m .63 .n .45

.o .G .00 .3r .n .92

.0 .@ .67 .S .79 .68

.m .@ .a .@ .24 .8

YSR Teruggelrokken

Lidnmelijke ldadtten

Ang6{g/Depr$siet
lnlemalberen

Sociale poblemen

Proilemen met g€dadtbn

Aandachlsprobbm€n

Delinquent gedrag

AgrEiel gedrag

Ertemaliseren

Tolale YS$score

VEPP Problemen met zidlzelf
Problemen met leren

Problemen mot thuis

ProUemen met sdrool

Totah VEPP+coo

funtrl indcningcn may.n gohood

Aantr! vonchillrndr inrtolfingcn rrrmr cootrt gdlrd
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