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SCHOOLJAREN  2004/2005 Oude versie VO vragenlijst  (N=5467) 
 
# Overgangsjaar:  2005/2006    Oude versie (n=4226) en nieuwe  

versie (n=622) VO vragenlijst  
         (N=4848) 
 
   2006/2007 Nieuwe versie VO vragenlijst  (N=4926) 
 
   2007/2008 Nieuwe versie VO vragenlijst  (N=5247) 
 
   2008/2009 Nieuwe versie VO vragenlijst  (N=4655) 
 
   2009/2010 Nieuwe versie VO vragenlijst  (N=5485) 
 
(Vanaf 2010/2011 E-MOVO) 
 
 
 
 
 

N.B.: Nieuwe vragenlijst is als uitgangspunt gebrui kt. 
 
- Zwart:  Vragen oude en nieuwe lijst zijn gelijk 
 
- Blauw: Vragen zijn (vrijwel) gelijk. De antwoordcategorieën uit de oude vragenlijst zijn 

samengevoegd tot de (ja/nee) categorieën van de nieuwe lijst.  
Dit levert vrijwel altijd trendbreuk op. Dit moet bij de cijfers vermeld worden! 

 
- Rood: Oorspronkelijke vragen/antwoordcategorieën zijn niet gelijk.  

Belangrijk om dit bij de cijfers te vermelden! 
 

- Groen:  alleen nieuwe versie VO Vragenlijst 
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� Volgnummer 
� Volgnummer per schooljaar 
� Schooljaar 
� Brinnummer school 
� School(naam)    # NB minder betrouwbaar dan Schoolcode en Schoolnaam  

variabelen in E-MOVO ivm soms slechte registratie door de VP                 
 
 
 
 
Wat is de postcode van het woonadres 
van de leerling?  
 
 

 
# NB. Dit zijn de ruwe/originele postcodes zoals ingevuld door de respondenten. 
Voor omzetting naar buurten en stadsdelen zijn deze postcodes gecheckt en indien nodig aangepast. 
 

� Buurtcombinatie 
� Buurtnaam 
� Stadsdelen (15 zoals per 2005) 
� Stadsdelen (7 zoals per 2010) 

 
# NB1 alleen de Amsterdamse stadsdelen inladen. De jongeren die niet in Amsterdam wonen niet 
meenemen! 
# NB2 op basis van koppeling datamanagement (AJ) voorjaar 2011 
 

Hoeveel weegt de leerling? (zonder schoenen)                              ,         kilogram   
  
 

Hoe lang is de leerling?  (zonder schoenen)                   ,        centimeter 
 
 
 

� BMI 
� Gewichtsklasse: 

- Extreem ondergewicht 
- Ernstig ondergewicht 
- Ondergewicht 
- Normaal gewicht 
- Overgewicht 
- Obesitas 

 
 

 
ALGEMEEN 

 
 

1. Ben je een jongen of een meisje? 

 Jongen 

 Meisje   
 

# NB VR 2 in de “Nieuwe lijst” was dit open vraag e n in “Oude lijst” een meerkeuze vraag, maar is 
nu samengevoegd tot onderstaande antwoordcategorieë n (17 jr en ouder is weggelaten) 
 
2. Hoe oud ben je? 

  12 jaar 
  13 jaar 
  14 jaar 
  15 jaar 
  16 jaar 

      

    

    

In te vullen door de  ARTS/ VERPLEEGKUNDIGE 
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# NB VR 3 De vraag over opleidingsniveau is verschi llend voor beide lijsten en staan dus als 2 
aparte variabelen in de dataset! 
 
3. Welk soort onderwijs volg je?  OUDE LIJST 

 LWOO 

 VMBO basisberoepsgericht 

 VMBO theoretische leerweg en gemengd 

 HAVO 

 VWO (Atheneum, Gymnasium) 

 Gemengde brugklas 

 
3. Welk soort onderwijs volg je?   NIEUWE LIJST 

 Basisvorming/brugklas VMBO/HAVO 

 Basisvorming/brugklas VMBO/HAVO/VWO 

 Basisvorming/brugklas HAVO/VWO 

 VMBO LWOO 

 Praktijkonderwijs 

 VMBO kaderberoepsgericht  

 VMBO basisberoepsgericht 

 VMBO theoretische leerweg 

 VMBO gemengd 

 HAVO 

 VWO (Atheneum, Gymnasium) 

 Speciaal Voortgezet onderwijs 

 ISK 

 Ander soort onderwijs, namelijk  

 Onbekend 

 
4 In welk land ben je geboren?  
5a/b In welk land is je vader/moeder geboren? 
 
# NB Beide vragenlijst hadden (iets) verschillende antwoordcategorieën. Daarom zijn de 
variabelen ‘geboorteland kind, vader en moeder’ nie t in het samengevoegde databestand 
opgenomen.  
In het bestand zijn echter wel de bewerkte variabel en “etniciteit” en “generatie” opgenomen: 

 

Etniciteit:  

 Nederlands 

 Surinaams 

 Antilliaans/Arubaans 

 Marokkaans 

 Turks 

 Overig Westers 

 Overig niet-westers. 
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Generatie: 

 Autochtoon 

  1e generatie allochtoon 

  2e generatie allochtoon 

                 
# NB VR 6. Beide vragen (oude en nieuwe lijst) geli jk gemaakt en antw cat samengevoegd tot 

onderstaande variant.  

 
6 Wie wonen er bij jou thuis? (meerdere antwoorden mogelijk)   
 

 Vader en moeder 

 Vader/moeder en partner  

 Co-ouders 

 Eenoudergezin 

 Pleeg/ adoptief ouders 

 Woont in internaat of tehuis 

 Zelfstandig 

 Anders 

 

NIEUWE LIJST: 

Wie wonen er bij jou thuis? (meerdere antwoorden mo gelijk)  
 
Let op: Bedoeld wordt waar je de meeste dagen van de week woont 
 

 Mijn vader 

 Mijn moeder  

 Partner/vriend(in) van mijn vader of moeder (stiefvader of stiefmoeder) 

 Andere kinderen, zoals broer(s) en/ of zus(sen) (of halfbroers, halfzussen) 

 Ik woon ongeveer de helft van de tijd bij mijn vader en de helft van de tijd bij mijn moeder (co-ouders) 

 Pleeg- of adoptief vader 

 Pleeg- of adoptief moeder 

 Andere familieleden (bijv. oom, tante, opa, oma) 

 Ik woon in een internaat of tehuis 

 Ik woon zelfstandig 

 Anderen, namelijk 

 

OUDE LIJST: 

Woon je bij je eigen vader en moeder? 

  ja 

  nee, alleen bij mijn moeder  

  nee, alleen bij mijn vader 

  nee, meestal bij mijn moeder en soms bij mijn vader 

  nee, meestal bij mijn vader en soms bij mijn moeder 

  nee, alleen bij mijn moeder en mijn stiefvader/vriend van mijn moeder 
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  nee, alleen bij mijn vader en mijn stiefmoeder/vriendin van mijn vader 

  nee, de helft van de tijd bij mijn moeder en de andere helft bij mijn vader 

  nee, ik woon bij een pleeggezin 

  nee, ik woon in een internaat 

  nee, anders namelijk: 

         
 

 
GEZONDHEID 

 

Ja Nee 

7.  Ga je 1 keer of meer dan 1 keer per jaar voor controle naar de      

     tandarts? (dus niet omdat je gaatjes hebt) 

8.  Poets je 2 keer of meer dan 2 keer per dag je tanden?      

9.  Heb je wel eens problemen met zien?        

10.  Draag je een bril of lenzen?         

# NB VR 11 De antwoordcategorieën uit de oude vrage nlijst zijn gedichotomiseerd naar de  
ja/nee vraag van de nieuwe lijst.  
 
11.  NIEUWE LIJST:  Ben je de afgelopen 12 maanden  onder controle/    

behandeling geweest bij een arts, specialist of hulpverlener?    
 

  OUDE LIJST:  Ben je de afgelopen 12 maanden onder controle/behandeling geweest bij de: 
huisarts   nee  ja, in verband met  
fysiotherapeut  nee  ja, in verband met  
psycholoog  nee  ja, in verband met  
psychiater  nee  ja, in verband met  
kinderarts  nee  ja, in verband met  
oogarts/opticien  nee  ja, in verband met  
spoedeisende hulp  nee  ja, in verband met  
andere specialist of hulpverlener  nee  ja, in verband met        
 

# NB VR 12 De antwoordcategorieën uit de oude vrage nlijst zijn gedichotomiseerd naar de  
ja/nee vraag van de nieuwe lijst.  

 
12.  NIEUWE LIJST:  Heb je de afgelopen 4 weken medicijnen gebruikt?    

OUDE LIJST:  Heb je de afgelopen 4 weken  medicijnen gebruikt? 

 nee 

 ja, een pijnstiller/paracetamol 

 ja, een kalmeringsmiddel/slaapmiddel 

 ja, tegen astma 

 ja, tegen suikerziekte/diabetes 

 ja, tegen ADHD  

 ja, tegen iets anders namelijk 
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De vragen 13, 14 en 15 hoeven ALLEEN MEISJES  te beantwoorden: Ja Nee 

13.  Ben je al ongesteld geweest?         

14.  Wordt er op school voldoende rekening mee gehouden?     

15.  Heb je vragen of klachten over je ongesteldheid?      

 

LEEFGEWOONTEN (SLAPEN, VOEDING, UITERLIJK)   Ja Nee  
 

 
16.  Voel je je meestal goed uitgerust?        

# NB VR 17 De antwoordcategorieën uit de oude vrage nlijst zijn gedichotomiseerd naar de  
ja/nee vraag van de nieuwe lijst.  
 
17.  NIEUWE LIJST:  Gebruik je iedere dag ontbijt, lunch en avondeten?     
 

OUDE LIJST:  Gebruik je bijna iedere dag  

- ontbijt    ja  nee 

- lunch    ja  nee 

- avondeten    ja  nee 

 
# NB VR 18 De antwoordcategorieën uit de oude vrage nlijst zijn gedichotomiseerd naar de  
ja/nee vraag van de nieuwe lijst.  
       
18.  NIEUWE LIJST: Ben je tevreden met je uiterlijk?      
 

OUDE LIJST:  Ben je tevreden met je uiterlijk? 

 ja   

 nee, ik ben te dik 

 nee, ik ben te dun 

 nee, anders namelijk  

 
 

 

GENOTMIDDELEN EN SEKSUALITEIT    
 

 

# NB VR 19 De vragen over roken verschillen voor be ide lijsten. Aangezien ‘Roken’ een belangrijk 
thema is heb ik besloten deze vragen wel in de data set te laten staan. Ze staan als aparte 
variabelen voor beide lijsten in het bestand weerge geven. Let hierbij dus op de jaartallen!! 
 
19a OUDE LIJST Heb je wel eens sigaretten gerookt, ook al was het maar één sigaret of een paar 

trekjes?  

 nee, ik heb nooit gerookt (GA NAAR VRAAG …)     

 ik heb 1 of 2 keer gerookt         

 ik heb vroeger gerookt maar ik ben helemaal gestopt     

 ik rook nu af en toe, maar niet dagelijks       

 ik rook nu dagelijks  

 

19b OUDE LIJST Op een dag dat je rookt, hoeveel sigaretten of sjekkies rook je dan?  

        sigaretten per dag   # NB ingedeeld in categorieën 
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19c OUDE LIJST Hoeveel sigaretten of sjekkies heb je gemiddeld gerookt in de afgelopen 4 

weken ? 

 ik heb de afgelopen 4 weken niet gerookt 

 minder dan 1 sigaret per week 

 minder dan 1 sigaret per dag 

 1 - 5 sigaretten per dag 

 6 - 10 sigaretten per dag 

 11 - 20 sigaretten  

  meer dan 20 sigaretten per dag        Ja Nee 

 
19.  NIEUWE LIJST  Heb je de afgelopen week sigaretten gerookt, ook al was het    
 maar 1 sigaret of een paar trekjes?  
 
# NB VR 20 De alcoholvragen verschillen voor beide lijsten. Aangezien ‘Alcohol’ een belangrijk 
thema is heb ik besloten de alcoholvragen wel in de  dataset te laten staan. Ze staan als aparte 
variabelen voor beide lijsten in het bestand weerge geven. Let hierbij dus op de jaartallen!! 
 
20a. OUDE LIJST:  Drink je wel eens alcohol zoals bier, wijn, breezers, shooters    

of frisdrank gemengd met alcohol?        
  

20b. OUDE LIJST: Hoe vaak heb je de afgelopen 4 weken alcohol gedronken? ……………  
 
20c. OUDE LIJST: Hoeveel glazen alcohol heb je de laatste keer gedronken  …………… 
 
20.  NIEUWE LIJST:  Heb je de afgelopen week alcohol zoals bier, wijn, breezers,    
 shooters of frisdrank gemengd met alcohol gedronken? 
 
# NB VR 21 De antwoordcategorieën uit de oude vrage nlijst zijn gedichotomiseerd naar de  
ja/nee vraag van de nieuwe lijst.  
 
21.  NIEUWE LIJST:  Heb je de afgelopen maand marihuana of hasj gebruikt    

 (geblowd)? 

 

   OUDE LIJST : Heb je wel eens marihuana of hasj gebruikt (geblowd)? 

  nee (GA NAAR VRAAG…) => Nee 

  ja    => Ja, mits op onderstaande vraag 1 keer of vaker is geantwoord 

 

  OUDE LIJST : Hoe vaak heb je de afgelopen 4 weken  marihuana of hasj gebruikt (geblowd)? 

  geen enkele keer      5 - 6 keer 

  1 - 2 keer       7-10 keer  

  3 - 4 keer       meer dan 10 keer 

(22a niet meegenomen, kwam niet in oude lijst voor) 
 
22b.  Ben je weleens met iemand naar bed geweest? (we bedoelen vrijen met    

geslachtsgemeenschap, sommige mensen noemen het neuken) 

22c. Heb je wel eens, zonder dat je dit wilde , een seksuele ervaring     
met iemand gehad? (bijvoorbeeld zoenen, betasten, naar bed gaan) 
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SCHOOL/ THUIS/ VRIJE TIJD      Ja Nee 

 
 

23.  Heb je een bijbaantje?          

# NB VR 24 De antwoordcategorieën uit de oude vrage nlijst zijn gedichotomiseerd naar de  
ja/nee vraag van de nieuwe lijst.  
 
24.  NIEUWE LIJST: Sport je minimaal twee keer per week (exclusief de gymles)?   
 

OUDE LIJST:  Hoe vaak doe je sport buiten schooltijd? We bedoelen sporten bij een sportverenigingen 

maar ook joggen, skaten of voetballen op straat. Fietsen naar school wordt hier niet bedoeld.  

 iedere dag     => ja 

 meerdere keren per week   => ja 

 1 keer per week     => nee 

 wel eens, maar minder dan 1 keer per week => nee 

 (bijna) nooit     => nee 

 
(25 Een ja/nee beweegvraag = NIET meegenomen. Komt nl bij onderdeel B uitgebreid aan de orde) 
 
# NB VR 25 De antwoordcategorieën uit de oude vrage nlijst zijn gedichotomiseerd naar de  
ja/nee vraag van de nieuwe lijst.  
 
26.  NIEUWE LIJST: Vind je het thuis leuk?        
 

OUDE LIJST:  Hoe vind je het bij jou thuis?   

 leuk  => ja 

 gaat wel  => ja 

 niet leuk  = nee 
 

27. Heb je het meestal naar je zin op school?       

28.  Vind je dat je genoeg vrienden/ vriendinnen hebt op school?     

# NB VR 29 De antwoordcategorieën uit de oude vrage nlijst zijn gedichotomiseerd naar de  
ja/nee vraag van de nieuwe lijst.  
 
29.  NIEUWE LIJST: Heb je last van leerproblemen?        
(bijv. dyslexie, concentratieproblemen,faalangst) 
 

OUDE LIJST:  Heb je last van een van de volgende leerproblemen? 

 dyslexie                                        faalangst 

 concentratieproblemen    iets anders namelijk  

 

# NB VR 20 De antwoordcategorieën uit de oude vrage nlijst zijn gedichotomiseerd  
naar de  ja/nee vraag van de nieuwe lijst.  
         

30.  NIEUWE LIJST: Word je op school gepest?        
(bijv. via mail, buitengesloten, geslagen, bedreigd)  
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OUDE LIJST:  Word je op school gepest?       
(bijv. via mail, buitengesloten, geslagen, bedreigd)  

 (bijna) elke dag     => Ja 
 elke week       => Ja 
 elke maand      => Ja 
 wel eens maar niet elke maandag   => Nee 
 nooit      => Nee 

 
31. Ben je regelmatig onder schooltijd afwezig? (bijv. door ziekte, spijbelen,     

doktersbezoek)  
 
 

 # VRAAG OUDE LIJST => VIND JE DAT JE VOLDOENDE WEET? VR 32,33,34 (Deze   
 vragen zijn gehercodeerd om gelijk te maken aan de  rest.) 
 # VRAAG OUDE LIJST => HEB JE VRAGEN OVER: VR 35,36 

 
# VRAAG NIEUWE LIJST =>   HEB JE VRAGEN OF ZOU JE MEER WILLEN WETEN OVER: 

 

HEB JE VRAGEN OF ZOU JE MEER WILLEN WETEN OVER: 
           Ja Nee 

32.  Genotmiddelen (roken, blowen, alcoholgebruik)       

33.  Seksualiteit/ veilig vrijen          

34.  Lichaamsverzorging          

35.  Gezonde voeding en bewegen (Nieuwe lijst)        

 Voeding en eten (Oude lijst. Let op! zonder bewegen !) 

36.  Slapen            

(37.  Niet meegenomen) 
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# Hieronder volgt de SDQ.  
 
Voor de SDQ staan eerst de variabelen van de losse vragen in het bestand: 
“sconsid  A vr 38 aardig”  t/m  “sattends  A vr 62 goede concentratie “  
Deze worden in principe niet weergegeven in Gezondheid in Beeld  
 
Daarna komen de tussen/bereken variabelen:  semotion , sconduct, shyper , speer , sprosoc, sebdtot  
Hier hoeven jullie niks mee – tenzij je zelf wilt gaan rekenen  - deze variabelen zijn niet voor Gezondheid in 
Beeld 
 
Tot slot komen de eindvariabelen voor Gezondheid in beeld: 

- SDQ Totaalscore 
- Subschaal emotionele problemen 
- Subschaal gedragproblemen 
- Subschaal hyperactiviteit 
- Subschaal problemen leeftijdsgenoten 
- Subschaal prosociaal gedrag 

 
Deze variabelen hebben in het databestand nog 3 antwoordcategorieën: Normaal, Grensgebied, Verhoogd. Om  
te dichotomiseren kunnen ‘grensgebied’ en ‘verhoogd’ samengevoegd worden. 
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Wil je alsjeblieft achter iedere vraag een kruisje zetten in het vierkantje onder  

‘niet waar’, ‘een beetje waar’ of ‘zeker waar’. Het is van belang dat je alle vragen  

beantwoordt, ook als je niet helemaal zeker bent of de vraag raar vindt. Wil je  

alsjeblieft bij je antwoorden denken hoe dat bij jou de laatste zes maanden is geweest. 

   
             
       een   

  Niet  beetje zeker  
  waar waar waar   
 

38. Ik probeer aardig te zijn tegen anderen. Ik houd rekening met hun gevoelens.       

39. Ik ben rusteloos. Ik kan niet lang stilzitten.         

40. Ik heb vaak hoofdpijn, buikpijn, of ik ben misselijk.        

41. Ik deel makkelijk met anderen (snoep, spelletjes, pennen,enz).        

42. Ik word erg boos en ben vaak driftig.        

43. Ik ben nogal op mijzelf.        

      Ik speel meestal alleen of bemoei mij niet met anderen. 

44. Ik doe meestal wat me wordt opgedragen.        

45. Ik pieker veel.       

46. Ik help iemand die zich heeft bezeerd, van streek is of zich ziek voelt.    

47. Ik zit constant te wiebelen of te friemelen.     

48. Ik heb minstens één (=één of meer) goede vriend of vriendin.     

49. Ik vecht vaak. Het lukt mij andere mensen te laten doen wat ik wil.    

50. Ik ben vaak ongelukkig, in de put of in tranen.    

51. Andere jongeren van mijn leeftijd vinden mij over het algemeen aardig.    

52. Ik ben snel afgeleid, ik vind het moeilijk om me te concentreren.    

53. Ik ben zenuwachtig in nieuwe situaties. Ik verlies makkelijk mijn zelfvertrouwen.    

54. Ik ben aardig tegen jongere kinderen.     

55. Ik word er vaak van beschuldigd dat ik lieg of bedrieg.     

56. Andere kinderen of jongeren pesten of treiteren mij.     

57. Ik bied vaak anderen aan hun te helpen (ouders, leerkrachten, kinderen).     

58. Ik denk na voor ik iets doe.     

59. Ik neem dingen weg die niet van mij zijn, thuis, op school of andere plaatsen.    

60. Ik kan beter met volwassenen opschieten dan met jongeren van mijn leeftijd.    

61. Ik ben voor heel veel dingen bang. Ik ben snel angstig.      

62. Ik maak af waar ik mee bezig ben. Ik kan mijn aandacht er goed bij houden.    
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VOEDING  

 

 
1 Hoeveel dagen per week ontbijt jij? (dat is eten nadat je ‘s ochtends bent opgestaan) 

  (bijna) nooit 

 1 dag per week 

 2 dagen per week 

 3 dagen per week 

 4 dagen per week 

 5 dagen per week 

 6 dagen per week 

 elke dag 

 

2 Hoeveel dagen per week lunch jij?  

  (bijna) nooit 

 1 dag per week 

 2 dagen per week 

 3 dagen per week 

 4 dagen per week 

 5 dagen per week 

 6 dagen per week 

 elke dag 

 
3 Hoeveel dagen per week eet je fruit? (appels, sin aasappels, mandarijnen, bananen enz.) 

  (bijna) nooit  

 1 dag per week 

 2 dagen per week 

 3 dagen per week 

 4 dagen per week 

 5 dagen per week 

 6 dagen per week 

 elke dag 

 

!! ALLEEN SCHOOLJAAR 2006/2007 – 2009/2010 !!  
 
# NB IN 2005/2006 HEEFT SLECHTS EEN KLEIN DEEL VAN DE LEERLINGEN DEZE VRAGEN 
INGEVULD. VOOR DIT SCHOOL JAAR MOET NOG GECORRIGEERD WORDEN NAAR 
ONDERZOEKSPOPULATIE OF DIT SCHOOL JAAR NIET WEERGEVEN. 
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4 Hoeveel dagen per week eet je groente? (tomaat, b roccoli, wortels, kool, champignons enz.) 

  (bijna) nooit  

 1 dag per week 

 2 dagen per week 

 3 dagen per week 

 4 dagen per week 

 5 dagen per week 

 6 dagen per week 

 elke dag 

 

5 Hoeveel dagen per week drink je gewone frisdranken? (Gewone frisdranken zijn bijvoorbeeld: 

Sinas, Tonic, aanmaaklimonade, Ice tea, Dubbeldrank, Spa fruit en sportdrankjes zoals Extran en AA) 

  (bijna) nooit -> Ga door naar vraag 7 

  1 dag per week 

  2 dagen per week 

  3 dagen per week 

  4 dagen per week 

  5 dagen per week 

  6 dagen per week 

  elke dag 

 

6 Als je gewone frisdranken drinkt, hoeveel glazen drink je dan me estal per dag?  

  1 glas/blikje/flesje  

  2 glazen/blikjes/flesjes 

  3 glazen/blikjes/flesjes  

  meer dan 3 glazen per dag 

 

7 Hoeveel dagen per week drink je light frisdranken? (Light frisdranken zijn bijvoorbeeld: Cola light, 

Sinas light, Crystal Clear, Rivella light, Dubbelfris light, Dubbelcooler, Spa en fruit light, etc.) 

  (bijna) nooit -> Ga door naar vraag 9 

  1 dag per week 

  2 dagen per week 

  3 dagen per week 

  4 dagen per week 

  5 dagen per week 

  6 dagen per week 

  elke dag 
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8 Als je light frisdranken drinkt, hoeveel glazen drink je dan mee stal per dag?  

  1 glas/blikje/flesje  

  2 glazen/blikjes/flesjes 

  3 glazen/blikjes/flesjes  

  meer dan 3 glazen per dag 

 

9 Hoeveel dagen per week drink je vruchtensappen? (Vruchtensappen zijn bijvoorbeeld: 
appelsap, sinaasappelsap, druivensap, ananassap, grapefruitsap, tomatensap, multi-vruchtensap / 
vitamientje, coolbest, hero fruit & co, hero multifruit, vers geperste sapjes, etc.)    
 

   (bijna) nooit -> Ga door naar vraag 11 

  1 dag per week 

  2 dagen per week 

  3 dagen per week 

  4 dagen per week 

  5 dagen per week 

  6 dagen per week 

  elke dag 

 

10 Als je vruchtensappen drinkt, hoeveel glazen drink je dan meestal per da g?  

  1 glas  

  2 glazen 

  3 glazen  

  meer dan 3 glazen per dag 

 
11 Hoeveel dagen per week drink je zoete melkdrankj es of yoghurtdrankjes? (zoete melkdrankjes of 

yoghurtdrankjes zijn bijvoorbeeld: chocomelk, milkshake, fristi , yogho yogho, yogidrink, etc.) 

  (bijna) nooit -> Ga door naar vraag 13 

  1 dag per week 

  2 dagen per week 

  3 dagen per week 

  4 dagen per week 

  5 dagen per week 

  6 dagen per week 

  elke dag 
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12 Op de dagen dat je zoete melkdrankjes of yoghurt drankjes drinkt, hoeveel glazen  
    drink je daar dan van?  
 

  1 glas per dag 

  2 glazen per dag 

  3 glazen per dag 

  meer dan 3 glazen per dag 
 
13 Hoeveel dagen per week eet je snacks? (Met snacks bedoelen we kleine snacks zoals chips, 
nootjes, blokjes kaas/worst, bitterbal, etc. en grote snacks zoals patat, frikadel, kroket, saucijzenbroodje, 
hamburger, kaassoufflé, loempia, bara, borek, lahmacun, tulumba, yagli simit, kurabiye, etc.) 
 

  (bijna) nooit 

  1dag per week 

  2 dagen per week 

  3 dagen per week 

  4 dagen per week 

  5 dagen per week 

  6 dagen per week 

  elke dag  
 

14 Hoeveel dagen per week eet je snoep?  (Bijvoorbeeld Mars, Twix, stroopwafels, gevulde koeken,  
negerzoenen, softijs, magnum, gebak, cake, baklava, chocolade, nougat, snoepjes, lollies, dropjes, etc) 
 

  (bijna) nooit  

  1 dag per week 

  2 dagen per week 

  3 dagen per week 

  4 dagen per week 

  5 dagen per week 

  6 dagen per week 

  elke dag  
 
15 Hoeveel dagen per week eet je lichte tussendoortjes? (Bijvoorbeeld: Sultana, crackers, ontbijtkoek, 
mueslireep, peperkoek, Fruitkick, Liga (start), rijstwafels, waterijs, popcorn, chips light, Snack-a-Jack, etc) 
 

  (bijna) nooit  

 1 dag per week 

 2 dagen per week 

 3 dagen per week 

 4 dagen per week 

 5 dagen per week 

 6 dagen per week 

 elke dag 
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BEWEGEN  
 

 
16 Hoe reis je meestal  van en naar school? (bijv. als je eerst 5 minuten naar de tramhalte loopt en 

vervolgens 15 minuten met de tram reist, moet je ‘met het openbaar vervoer invullen’) 

 lopend 

 met de fiets 

 met de auto 

 met het openbaar vervoer: bus, tram, metro, trein 

 Anders, namelijk  

 

17 Hoe lang ben je meestal  onderweg van/ naar school (heen en terug)? 

 0 - 5 minuten 

 5 -10 minuten 

 10 -15 minuten 

 15 - 20 minuten 

 20 - 30 minuten 

 meer dan 30 minuten 
 

18 Hoeveel dagen per week sport je meestal in je vr ije tijd ? (Met sporten wordt bijv. bedoeld: fietsen, 

hardlopen, voetballen op straat, skaten, sporten bij een sportclub. Met sporten wordt niet bedoeld: 

meedoen aan de gymles) 

 (Bijna) nooit (Ga door naar vraag 20) 

 1 dag per week 

 2 dagen per week 

 3 dagen per week 

 4 dagen per week 

 5 dagen per week 

 6 dagen per week 

 Elke dag 
 

19 Hoe lang doe jij gemiddeld op zo’n dag aan sport ? 

 < 30 minuten per dag 

 30 - 60 minuten per dag 

 1 – 2 uur per dag 

 2 – 3 uur per dag 

 3 – 4 uur per dag 

 meer dan 4 uur per dag  
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20  Hoeveel dagen per week kijk jij TV in je vrije tijd? 

 (Bijna) nooit (ga door naar vraag 22) 

 1 dag per week 

 2 dagen per week 

 3 dagen per week 

 4 dagen per week 

 5 dagen per week 

 6 dagen per week 

 Elke dag 
 

21 Hoe lang per dag kijk jij gemiddeld TV in je vri je tijd? 

 < 30 minuten per dag 

 30 - 60 minuten per dag 

 1 – 2 uur per dag 

 2 – 3 uur per dag 

 3 – 4 uur per dag 

 meer dan 4 uur per dag 
 

22 Hoeveel dagen per week ben jij aan het computere n in je vrije tijd? Denk bijv. aan thuis 
internetten, computerspelletjes doen, MSN-en. 
 

 (Bijna) nooit (je bent klaar met de vragenlijst) 

 1 dag per week 

 2 dagen per week 

 3 dagen per week 

 4 dagen per week 

 5 dagen per week 

 6 dagen per week 

 Elke dag 
 

23 Hoe lang per dag ben jij gemiddeld aan het compu teren in je vrije tijd?   

 < 30 minuten per dag 

 30 - 60 minuten per dag 

 1 – 2 uur per dag 

 2 – 3 uur per dag 

 3 – 4 uur per dag 

 meer dan 4 uur per dag  

 
Bedankt voor het invullen van de vragenlijst! Heb j e opmerkingen en/of vragen? 

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………



Nov 2011 

Bijlage 1 Niet meegenomen vragen uit VO Vragenlijst  Oude Versie 
 
Toelichting:  Onderstaande vragen zijn niet meegenomen, omdat deze vragen/onderwerpen niet (deels) 

overeen kwamen met de nieuwe versie van de VO vragenlijst die de meeste schooljaren is afgenomen. D 

Indien gewenst kunnen deze vragen wel uitgedraaid worden voor schooljaar 2004/2005 (en deel 

2005/2006) 

 

# Neem je bijna iedere dag:  

- fruit        ja  nee 

- bruin brood, muesli, pap     ja  nee 

- melk, karnemelk, yoghurt, kaas    ja  nee 

- vlees, vleesvervangers     ja  nee 

- aardappels, rijst, spaghetti, couscous   ja   nee 

 

# Hoeveel dagen per week eet je als avondeten een afhaalmaaltijd of kant-en klaar maaltijd? 

(voorbeelden van een afhaalmaaltijd zijn patat, pizza, Surinaams, chinees, shoarma etc)  

(voorbeelden van een kant-en-klaar maaltijd zijn ook een diepvriespizza, good-noodles, spagheterria etc.) 

 0 keer  1 keer  2 keer 3 keer  4keer  5 keer   6 keer  7 keer 

# Heb je voldoende eetlust?         ja  nee 

# Heb je last van een eetprobleem?       ja  nee 
 
# Hoe laat ga je meestal naar bed?  Om                uur 

# Hoe laat word je meestal wakker? Om                uur 

 
# Heb je last van slaapproblemen?       ja  nee 
 

# Heb je de laatste keer daarbij een condoom en/of pil gebruikt? (= vervolg vraag op of ze weleens met 

iemand naar bed zijn geweest) 

 nee, geen van beide  

 ja, een condoom   

 ja, de pil  

 ja, condoom en pil 

 nee, ik gebruikte een ander voorbehoedmiddel namelijk  

 weet ik niet  

 

# Vind je dat je goed contact hebt met de docenten?     ja  nee 

# Is er iemand op school waar je terecht kunt als je ergens mee zit?   ja  nee 

# Doe je meestal mee met gym op school?      ja   nee 
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# Hoe vaak pest je anderen of heb je daaraan meegedaan? 

 bijna elke dag 

 elke week  

 elke maand 

 wel eens maar niet elke maand 

 nooit 
 

# Vind je dat je goed kunt praten met je ouder(s)/verzorger(s)?  

 ja 

 gaat wel   

 nee 
 

# Heb je een bijbaantje? Zo ja hoeveel uur per week? 

  nee  ja, namelijk                uur per week 
 
 
# Ben je lid van een sportvereniging of sportclub?   

 ja   nee 

 

# Doe je na schooltijd aan sport op school? 

 ja   nee 

 

# Ben je lid van een andere vereniging, zoals bijvoorbeeld de muziekschool, scouting of een hobbyclub? 

 ja  nee 

 

# Hoeveel dagen in de week fiets je naar school? 

 ik fiets nooit naar school (GA NAAR VRAAG 57) 

 iedere dag 

 meerdere keren per week 

 1 keer per week 

 wel eens, maar minder dan 1 keer per week 

 (bijna) nooit 

 

# Hoelang fiets je over de weg van huis naar school? 

 

minuten 
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Bijlage 2 Niet meegenomen vragen uit VO Vragenlijst  Nieuwe Versie 
 
Toelichting:  Indien gewenst kunnen deze vragen wel uitgedraaid worden voor schooljaren 2006/2007 

t/m 2009/2010 (en deel 2005/2006) 

 
# Heb je wel eens met iemand gevreeën zonder geslachtsgemeenschap,     
bijv. tongzoenen, strelen, enz.?  
Toelichting:  kwam niet in oude lijst voor en doen we over het algemeen toch weinig mee.  

# Zit je langer dan 2 uur per dag achter de computer of TV?      

Toelichting:  kwam niet in oude lijst voor en komt bij onderdeel uitgebreid aan de orde. 

# Heb je nog vragen of zou je meer willen weten over: Andere onderwerpen    

Toelichting:  kwam niet in oude lijst voor en voegt weinig toe. 

 

 

 
 


