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Regionale speerpunten van 2013 - 2016 voor de jeugd van 12 

tot 19 jaar: Overgewicht en Alcohol  

Beemster en de Jeugd op het Voortgezet Onderwijs 

1. Inleiding 

GGD Zaanstreek-Waterland (ZW) heeft in het kader van de Jeugdmonitor tijdens schooljaar 2015-2016 een niet-

anonieme gezondheidsvragenlijst afgenomen op het regulier voortgezet onderwijs in Zaanstreek-Waterland. De 

niet-anonieme resultaten van 2015-2016 blijken aantoonbaar af te wijken van de anonieme resultaten. Wij 

achten ze daarom minder geschikt voor gemeenterapportages.  

Eerder is in schooljaar 2013-2014 het onderzoek ook niet-anoniem uitgevoerd. Toen konden wij geen verschil met 

anonieme resultaten aantonen. De 2013-2014 cijfers zijn om deze reden goed bruikbaar voor beleidsvorming van 

de gemeente.  

In deze factsheet geven wij een samenvatting van gegevens over de Jeugd die woont in Beemster, op basis van de 

Jeugdmonitor-gegevens van 2013-2014, de overgewichtcijfers van 2015 en 2016, en de individuele en collectieve 

aandachtspunten op de scholen voor voortgezet onderwijs in 2015-2016. Wij richten ons in deze samenvatting op 

een selectie van onderwerpen, waaronder de speerpunten die de gemeenten in Zaanstreek-Waterland 

gezamenlijk hebben gekozen: 

 
 
 
 
 

2. Resultaten van onderzoek, de aandachtspunten  

Jongeren uit Beemster gaan vooral naar het Voortgezet Onderwijs in Purmerend (ongeveer 75%) en Hoorn 

(ongeveer 25%). De gegevens van de jongeren die schoolgaan in Hoorn zijn meegenomen in de resultaten van de 

Jeugdmonitor.  

In het algemeen gaat het goed met de jongeren in Beemster. Zo ervaren vrijwel alle jongeren een goede 

gezondheid, heeft het merendeel het naar de zin op school en voelen ruim negen van de tien jongeren zich 

begrepen door hun ouders. Positief is bovendien dat, ten opzichte van 2010, alcohol- en drugsgebruik is gedaald.  

In vergelijking met Zaanstreek-Waterland wonen er in Beemster minder jongeren met een niet-westerse 

achtergrond, gaan meer jongeren naar havo of vwo en groeien minder jongeren op in een éénoudergezin.  

 Gezond Gewicht  

Van de leerlingen in klas 2 en klas 4 die wonen in Beemster heeft in 2016 13% overgewicht. Dat is 

gunstig ten opzichte van de 17% overgewicht in de regio Zaanstreek-Waterland. Het overgewicht 

in klas 2 en klas 4 samen was ook in 2014 en 2015 13%.  

Meer algemeen komt overgewicht minder vaak voor bij westerse jongeren dan bij niet-westerse 

jongeren en vaker bij vmbo-leerlingen dan bij havo/vwo-leerlingen. 

Het totaaloverzicht aan overgewichtcijfers voor 2016 is recent beschikbaar en te vinden op: overzicht 

overgewichtcijfers 2015 en 2016.pdf 

 Alcohol en genotmiddelen  

Ruim de helft van de ouders in Beemster gedoogt het alcoholgebruik van hun kind. Daarmee is 

Beemster vergelijkbaar met de regio. Het alcoholgebruik onder jongeren ligt in Beemster hoger 

dan elders in de regio.  

https://www.ggdzw.nl/publicaties/onderzoek_en_registratie/doorlinkpagina_s/overigen
https://www.ggdzw.nl/publicaties/onderzoek_en_registratie/doorlinkpagina_s/overigen
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Vier op de tien jongeren heeft in de maand voorafgaand aan het onderzoek alcohol gedronken. Bijna één op de 

vier jongeren heeft in de maand voorafgaand aan het onderzoek aan binge-drinken1 gedaan.  

Maar weinig jongeren hebben in de maand voorafgaand aan het onderzoek soft- of harddrugs gebruikt. Alcohol 

drinken gebeurt meer door jongeren die vmbo doen dan door jongeren die op havo/vwo zitten.  

Over het algemeen drinken westerse jongeren vaker, meer en jonger alcohol dan niet-westerse jongeren.  

In vergelijking met 2010 is het gebruik van tabak, alcohol en drugs afgenomen onder de jongeren in Beemster.  

 Sociaal-emotionele balans  

Jongeren in Beemster wijken niet af van de andere jongeren in de regio als het gaat om het 

risico op psychische en psychosociale problemen (zoals gedragsproblemen, emotionele 

problemen, hyperactiviteit, problemen met leeftijdsgenoten en problemen met prosociaal 

gedrag). Er worden door jongeren in Beemster minder ingrijpende gebeurtenissen gemeld, 

met betrekking tot de thuissituatie, dan elders in de regio. 

Eén op de acht jongeren in Beemster heeft een verhoogd risico op psychosociale problemen. 

Voor meisjes in Beemster ligt dat percentages hoger. Meisjes in Beemster lopen meer risico op psychische 

ongezondheid en op psychosociale problemen dan jongens in Beemster. Het gaat hierbij om emotionele 

problemen en om serieuze gedachten over zelfdoding. 

 Sociale media en games 

Jongeren in Beemster lijken, in 2015-2016, iets vaker ongunstig te scoren op problematisch 

gebruik van sociale media, internet en gamen, dan jongeren in de hele regio. Over het algemeen 

lopen meisjes meer risico op problematisch gebruik van sociale media, jongens lopen meer risico op 

problematisch gamen.  

De uitgebreide gemeenterapportages over de Jeugdmonitor 2013-2014 en 2015-2016 van de gemeente 

Beemster, zijn te vinden op: gemeenterapportage 2013-2014 en 2015-2016. 

 

3. Individuele en collectieve aandachtsgebieden op de scholen 

 Oproeppercentages en redenen om leerlingen op te roepen voor een gesprek met de JGZ-arts of 

–verpleegkundige in klas 2 en klas 4 

53% van alle tweedeklassers in de regio wordt opgeroepen voor een gesprek met de Jeugdarts of -

verpleegkundige en 40% van alle vierdeklassers. De belangrijkste redenen om leerlingen die wonen in Beemster 

op te roepen voor een gesprek, staan in de tabel hieronder. Het betreft alleen de jongeren uit Beemster die 

schoolgaan in Purmerend. 

 

                                                 
1 Binge-drinken: drinken van ≥ 5 alcoholhoudende drankjes bij 1 gelegenheid. 

Schooljaar 2015-2016

Beemster 2VO 4VO totaal

overgewicht: 9% 6% 8%

 hoge SDQ score: 7% 5% 6%

Top 3 overige redenen: Alcohol <5 Alcohol

Ervaren gezondheid <5 Nare gedachten

Nare gedachten <5 Ervaren gezondheid

https://www.ggdzw.nl/publicaties/onderzoek_en_registratie/doorlinkpagina_s/jongeren
https://www.ggdzw.nl/publicaties/onderzoek_en_registratie/doorlinkpagina_s/jongeren
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* <5: dit wil zeggen dat er naast overgewicht en SDQ in klas 4 van het voortgezet onderwijs geen redenen zijn, 

waar 5 of meer leerlingen voor zijn opgeroepen.  

Behalve voor overgewicht en een verhoogd risico op sociaal-emotionele problemen ( hoge SDQ), worden 

leerlingen uit Beemster het meest opgeroepen voor ‘alcoholgebruik’, het hebben van ‘nare gedachten’ en een als 

‘slecht ervaren gezondheid’. 

4.  Het collectieve aanbod dat aan de scholen is gedaan 

GGD Zaanstreek-Waterland biedt scholen, via de ‘Adviseurs Gezondheidsbevordering’, een preventief en 

collectief aanbod aan voor de volgende thema’s:  

Sexting & Grooming  Workshop voor docenten, gastlessen voor leerlingen en/of 

ouderbijeenkomst. Scholen die in het jaar 2016 nog geen gebruik 

hebben gemaakt van dit aanbod, hebben voorrang. 

Social media & Gamen Workshop voor docenten, interactieve ouderavond; 

theatervoorstelling voor leerlingen. 

Alcohol Workshop voor docenten, gastlessen voor de leerlingen en een 

informatieve ouderavond  

Relaties & Seksualiteit  Theater voor leerlingen en/of implementatie van het lesprogramma 

‘Lang Leve de Liefde’ inclusief een workshop voor docenten 

 


