Jongerenstadspeiling 2015
Samenvatting

In april 2015 heeft de gemeente Amersfoort
onderzoek gedaan onder ruim 2.500 Amersfoortse
jongeren van 10 t/m 22 jaar. Zij hebben een
vragenlijst ingevuld over school, werk,
vrijetijdsbesteding, sport, de maatschappij en
mogelijke problemen die zij ervaren. De resultaten
zijn vergeleken met het onderzoek dat vijf jaar
geleden hierover onder jongeren is gehouden. In
deze samenvatting vindt u de belangrijkste
uitkomsten.

School & Opleiding
 Het percentage schoolgaande jongeren is na een flinke
stijging in de afgelopen twee decennia nu gestabiliseerd.
Wel is er onder de oudere jongeren nog een stijging te
zien: meer jongeren van 19 en 22 jaar volgen een
opleiding vergeleken met 2010.

 8% van de jongeren denkt te stoppen met de school of
opleiding waarop ze nu zitten.

 Tweederde wil verder leren na afronding van de school of
opleiding.

Cultuur
 Het beoefenen van creatieve hobby’s is licht gedaald ten
opzichte van 2010.
 Jongeren die wel een (extra) creatieve hobby zouden
willen beoefenen, geven vaker dan in 2010 aan dat zij hier
door tijdgebrek niet aan toekomen.
 Meer jongeren hebben de bibliotheek bezocht dan in
2010 en zij bezochten de bibliotheek ook vaker. Jongeren
gebruiken deze plek meer om te studeren en steeds
minder vaak om boeken te lenen of informatie op te
zoeken.
 Vergeleken met 2010 kiezen jongeren vaker voor
Amersfoort als zij naar de bioscoop gaan. Wel gaan
minder jongeren in Amersfoort naar een
toneelvoorstelling of musical. Het museum- en
restaurantbezoek is zowel in als buiten de stad gestegen.
 Veel meer jongeren hebben het afgelopen jaar de
Koningsdagactiviteiten, de kermis en het dorpsfeest
Hoogland bezocht dan in 2010. Belangrijke nieuwkomers
zijn Into The Woods en Spoffin.

Jongeren en hun omgevin

Sport
 Het percentage Amersfoortse jongeren dat minimaal één
keer per week sport is in de afgelopen tien jaar steeds
meer gestegen. Ook sporten er meer jongeren in
clubverband dan in 2010.
 In vergelijking met 2010 zijn meer lager opgeleide
jongeren wekelijks gaan sporten. Ook meisjes zijn meer
gaan sporten.
 Tijdgebrek is steeds vaker een reden om geen (extra)
sport in clubverband te doen.
 Ruim twee op de vijf inactieve jongeren zou wel willen
sporten, maar de meesten van hen zeggen hier geen tijd
voor te hebben.
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Jongeren en hun
omgeving
 Minder jongeren vermaken zich buiten dan in 2010.
 Een hoger percentage jongeren voelt zich veilig in de
buurt dan in 2010. Jongeren in beheerwijken zijn zich
veiliger gaan voelen, maar in prioriteitswijken is dit niet
het geval.
 Dat er genoeg werk is vinden nu meer jongeren
belangrijk.
 De acceptatie van homoseksualiteit is sterk gestegen
vergeleken met 2010. Deze stijging geldt voor zowel
jongens als meisjes, wersterse en niet-westerse jongeren,
alle opleidingsniveaus en leeftijden.

Jongeren en problemen

 Het percentage jongeren dat zich ergens veel zorgen over
maakt is afgenomen.
 Piekeren blijkt vooral samen te hangen met leeftijd: hoe
ouder, des te meer men piekert over problemen. Meisjes
piekeren ook meer dan jongens.
 Vergeleken met 2010 bespreken meer jongeren
problemen met gezinsleden (ouders of broer/zus).
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