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In opdracht van Cyrille Koolhaas van Stichting Kinderpostzegels, heeft Motivaction B.V. 

een peiling uitgevoerd onder jongeren van 9-17 jaar naar de impact van corona.

Er wordt veel gesproken over de impact van corona op de samenleving en ook specifiek 

de impact op jongeren is voer voor debat. De gevolgen (voor jongeren) zijn groot en 

dagelijks merkbaar. De scholen zijn (gedeeltelijk) gesloten, contact met 

leeftijdsgenoten mag in beperkte mate, de mogelijkheden om te sporten zijn  beperkt 

en over leerachterstanden wordt veel gesproken. Er wordt veel over jongeren 

gesproken, maar jongeren zelf zijn niet of nauwelijks geraadpleegd. 

Stichting Kinderpostzegels is bezig met een (her)positioneringtraject. Een belangrijk 

onderdeel hiervan is dat men meer naar jongeren wil luisteren en weten wat er bij hen 

leeft. Om die reden wil Stichting Kinderpostzegels dat jongeren vertegenwoordigd 

worden in het maatschappelijke debat rondom corona. Wat zeggen jongeren zelf over 

de impact van corona op hun welbevinden, ontwikkeling en leerachterstand? Wat zijn 

volgens henzelf de gevolgen van corona op het gebied van hun sociale ontwikkeling, 

eenzaamheid en sport? Kortom: wat denken jongeren zelf dat de impact is op hun 

generatie? 
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Achtergrond

Doelstelling
Inzicht bieden in de impact van corona op jongeren in de leeftijd van 
9 t/m 17 jaar als input voor het maatschappelijk debat.

Deze peiling geeft antwoord op de volgende vragen:

• Wat is de impact van corona op jongeren in bredere zin?
• Welke impact heeft corona bij jongeren op:

• Hun welbevinden;
• Sociale ontwikkeling;
• De gezinssituatie;
• Het gevoel van eenzaamheid; 
• Het fysieke gestel (sport & bewegen);
• Ontwikkeling op school, leerachterstanden;

• Welke positieve en negatieve aspecten zien jongeren als gevolg van 
de coronacrisis?

• Wat zijn volgens jongeren de lange termijn gevolgen van de 
coronacrisis? 
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Kwantitatieve methode

Om cijfermatige en betrouwbare uitspraken te kunnen doen over 

jongeren van 9 t/m 17 in Nederland, is een kwantitatieve peiling 

uitgevoerd door middel van een online vragenlijst. In deze peiling 

gaven jongeren zelf hun mening over de impact van corona.

Doelgroep en steekproef

In de peiling hebben we onderscheid gemaakt tussen twee 

jongerengroepen. Dit is gedaan vanwege de verschillen in leefwereld 

tussen jongeren van 9 t/m 12 jaar en jongeren van 13 t/m 17 jaar. 

Daarnaast stelden we enkele vragen aan de ouders van deze jongeren. 

De cijfers in dit rapport zijn representatief voor geslacht, leeftijd en 

regio. De steekproef is niet gewogen op opleiding, etniciteit of 

inkomen.

Vragenlijst en veldwerk

In de periode van 26 mei tot en met 7 juni 2021 vulden 2.279 jongeren 

de online vragenlijst bestaande uit circa 20 vragen, met een 

gemiddelde invultijd van 10 minuten, volledig in. Deze lengte is 

gekozen vanwege de maximale spanningsboog van jongeren. Aan 

ouders legden we een deel van de vragen voor. Dit betrof vragen over 

de impact van corona op het gezin.
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Methode en opzet

Vragenlijst

Circa 25 vragen, 
Gemiddelde invultijd: 10 

minuten

Methode

Kwantitatief 
online vragenlijst 

Veldwerkperiode

26 mei t/m 7 juni 2021

Doelgroep

Nederlandse Jongeren 
van 9 t/m 17 jaar en 

hun ouders

Weging

RIM-weging jongeren 
9 t/m 17 jaar:

geslacht, leeftijd en 
regio

Steekproef

Jongeren van 9 t/m 12 jaar: n=980

Jongeren van 13 t/m 17 jaar: n=1.299

Ouders van deze jongeren: n=2.279

Verdere onderzoekstechnische informatie is te vinden in de bijlage.
Pagina 41 en 42
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Peiling onder jongeren: Jongeren en kinderen onder de 16 jaar mogen niet zelfstandig benaderd worden om deel te nemen aan onderzoek. Hiervoor is 

toestemming nodig van hun ouders of verzorgers. In deze peiling zijn ouders in het online panel benaderd met de vraag of zij toestemming geven dat een van hun 

kinderen meedeed. Wanneer zij toestemming gaven, vulden de jongeren vervolgens de vragenlijst in. Een van de doelgroepen van deze peiling zijn 

basisschoolleerlingen. Gezien de jonge leeftijd van deze groep en de belasting van een peiling over corona, is er voor gekozen om 9 jaar als ondergrens van de 

doelgroep te hanteren. 

Vragenlijst: Een belangrijk aandachtspunt is dat de leefwereld tussen jongeren van 9 t/m 12 jaar en jongeren van 13 t/m 17 jaar van elkaar verschillen. De vragen 

voor jongeren van 9 t/m 12 jaar zijn om die reden aangepast aan hun woordenschat. Daarnaast zijn enkele antwoordmogelijkheden wel aan 13 t/m 17 jarigen 

voorgelegd, maar niet aan 9 t/m 12-jarigen. Indien van toepassing wordt dit in het rapport aangegeven.

Versoepelingen coronamaatregelen: Het veldwerk van deze peiling liep van 26 mei tot en met 7 juni 2021. Gedurende deze tijd werden de maatregelen voor 

Nederlanders stapsgewijs versoepeld, na een periode van lockdown sinds december 2020. Ook voor jongeren werd er meer toegestaan en werd er meer mogelijk. 

De basisscholen mochten per 11 mei weer open en vanaf 5 juni geldt hetzelfde voor het voortgezet onderwijs. Ook mochten kinderen en jongeren vanaf 11 mei 

weer gezamenlijk sporten. Voor 13 tot en met 17-jarigen gold dat dit nog met 1,5 meter afstand moest gebeuren, voor jongere kinderen was dit niet meer nodig. 
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Methode en opzet
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Indeling rapportage

• In het volgende hoofdstuk zijn de conclusies beschreven. Vervolgens komen de 

resultaten aan bod. De resultatensectie volgt de volgende indeling:

• Algemene impact van corona op jongeren

• Mentale en fysieke welzijn

• Thuissituatie

• Het netwerk rondom kinderen

• Schoolbeleving

• Positieve effecten van en zorgen over corona

• Perceptie van ouders

• Kwetsbare jongeren

Toelichting bij figuren

• Figuren in de resultatensectie worden gerapporteerd op totaalniveau (jongeren 

van 9 t/m 17 jaar). In het hoofdstuk over de ‘perceptie van ouders’ geven de figuren 

de uitkomsten vanuit de ouders weer.

• De resultaten zijn – daar waar relevant –verder uitgesplitst naar kinderen van 9 t/m 

12-jarigen en jongeren 13 t/m 17-jarigen. Wanneer dit niet nadrukkelijk benoemd is, 

zijn er geen relevante en significante verschillen tussen de doelgroepen gevonden. 

De uitsplitsing tussen deze jongerengroepen is te herkennen aan het volgende 

icoon. Verschillen tussen 9 t/m 12 jarigen en 13 t/m 17 jarigen: 

• In enkele grafieken tellen de percentages niet op tot honderd procent. In dit geval 

gaat het om (kleine) afrondingsverschillen. In verband met de leesbaarheid van de 

figuren zijn lage percentages die buiten de lay-out van de grafiek vallen, niet 

weergegeven.

• De resultaten zijn verlevendigd met citaten van de deelnemers. Deze worden 

schuingedrukt in aparte tekstvlakken of in woordenwolken weergegeven. 
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Leeswijzer
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Conclusies

Algemeen: Jongeren ervaren negatieve gevolgen van corona op verschillende gebieden

• De negatieve impact van corona en de coronamaatregelen zijn duidelijk zichtbaar onder jongeren. Jongeren geven dit ook nadrukkelijk zelf aan, de 

meerderheid vindt hun leven (veel) minder leuk dan voor corona. Daarnaast maken bijna alle jongeren zich zorgen over de gevolgen van de crisis. 

• Bovendien merken jongeren de negatieve effecten van corona op meerdere gebieden van hun leven. Op alle gebieden ondervinden jongeren in meerdere of 

mindere mate de gevolgen van de coronacrisis: op het mentale en fysieke welzijn, de thuissituatie, school en het netwerk rondom de jongeren

Kwetsbare jongeren: Corona raakt niet alle jongeren even hard; 4% van jongeren ervaart negatieve impact op meerdere aspecten mentale welzijn en 

schoolprestaties

• In een aanvullende analyse is gekeken hoeveel jongeren de negatieve gevolgen van corona op meerdere fronten ervaren. Daarbij is er gekeken naar jongeren 

die qua mentale welzijn en de schoolprestaties op meerdere fronten een negatieve impact ervaren. Deze doelgroep noemen we ‘kwetsbare jongeren’. 4% van 

alle jongeren tussen 9 en 17 jaar valt in deze doelgroep: ongeveer één op de 20 jongeren.

• Kwetsbare jongeren hebben extra veel last van corona. Zij vinden hun leven minder leuk; zij geven hun leven een krappe voldoende (6,0), waar andere jongeren 

een ruim voldoende geven (7,5). Een derde van deze kwetsbare jongeren is zelfs (zeer) ontevreden over hun leven, en geeft het een 5 of lager. 

• Kwetsbare jongeren merken de negatieve gevolgen van corona vaker - en sterker - op meerdere deelgebieden van hun leven: zij voelen zich minder gezond, 

bewegen minder en gebruiken vaker (social) media. 

• School en het minder zien van vrienden/vriendjes zijn de grootste zorgen, nog meer dan onder de andere jongeren.

• Ook ervaren zij meer drukte en regels thuis, en vinden het moelijker om anderen om hulp te vragen. 

• Aan de andere kant is er een derde van de jongeren geen verschil die geen verschil merkt en een op de tien jongeren geeft zelfs aan hun leven leuker te vinden. 

Deze laatste groep heeft door de coronacrisis ook meer contact met vrienden en vinden het juist wel fijn dat ze niet naar school hoeven. Ook op andere 

gebieden in hun leven merkt deze groep in veel mindere mate negatieve gevolgen van corona.
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Conclusies

Sociaal contact: Het aspect waar jongeren de meeste impact op merken is het gebrek aan contact met leeftijdsgenoten. 

• Jongeren geven nadrukkelijk zelf aan dat ze vooral het contact met vrienden en vriendinnen het meest missen. Meer dan een derde van de jongeren geeft zelfs 

een onvoldoende aan hoe vaak zij hun vrienden en vriendinnen konden zien.

• Ook ouders bevestigen dit beeld. Zij merken op dat hun kind vooral minder contact heeft met zijn of haar vrienden en vriendinnen vanwege de coronacrisis. De 

jongeren speelden minder vaak (buiten) met hun vrienden en vriendinnen en ondernamen minder vaak uitjes. 

• Als jongeren denken over de gevolgen van de coronacrisis dan is één van hun grootste zorgen, dat zij hun vrienden minder kunnen zien. Jongeren vinden vooral 

dat het sociale contact met hun vrienden is verslechterd door corona (51%) en hoe leuk het is op school (30%).

• Dat het contact met andere belangrijk is, zien we juist ook onder jongeren die positieve veranderingen zagen door de coronacrisis. Zij geven juist vaker aan dat 

ze méér contact hadden met hun vrienden en vriendinnen, dankzij de coronacrisis. De contactfrequentie met vrienden heeft het minst geleden onder deze 

groep.

Mentaal en fysiek: Jongeren voelen zich vaker verveeld, het mediagebruik neemt toe en lichamelijke beweging neemt af

• Hoewel de meeste jongeren niet aangeven minder gelukkig te zijn of zich minder gezond te voelen, zijn er wel degelijk gevolgen van de coronacrisis op het 

lichamelijke en mentale welzijn. De meeste jongeren verveelden zich vaker, misten hun familieleden en 13 t/m 17 jarigen voelden zich vaak opgesloten. Een 

aanzienlijk deel van de jongeren voelden zich daarnaast vaker eenzaam, gestrest of droevig tijdens de lockdown.

• Op het gebied van lichamelijk activiteit wordt bevestigd dat jongeren minder actief zijn. Ze komen minder vaak buiten en sporten minder. Daarbij neemt het 

gebruik van media toe. Een groot deel van de jongeren zit bijvoorbeeld meer op social media, gamet meer en kijkt meer tv.

• De impact van corona op de gezondheid en de slaap(kwaliteit) lijkt voor jongeren beperkt gebleven. Het merendeel van de jongeren geeft aan dat er op dat 

gebied weinig is veranderd.
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Conclusies

School: De gevolgen van corona op onderwijs is één van de belangrijkste aspecten waar jongeren een negatieve impact van corona ondervonden, 

thuisonderwijs had niet de voorkeur van jongeren 

• Het niet meer naar school kunnen behoort tot een van de belangrijkste redenen waarom jongeren hun leven minder leuk vonden tijdens de coronacrisis. 

Opvallend is dat de meerderheid van de kinderen thuis wel een goede of fijne werkplek had en ook de beschikking had over een goed werkende laptop. Toch 

vonden de meeste jongeren school minder leuk tijdens de coronacrisis en zijn zij blij weer naar school te kunnen. Mogelijk komt dat, omdat zij zich zorgen 

maken om hun schoolprestaties en omdat zij hun vrienden vooral op school zien. Vooral 13 t/m 17 jarigen denken dat zij dit jaar slechtere cijfers halen door de 

coronacrisis.

• Waar jongeren niet noemen dat zij de structuur van school missen, zijn het vooral ouders die wel dit gevoel hadden. 

• Natuurlijk is er ook een groep jongeren die het fijn vond om minder naar school te hoeven. Deze groep had ook minder moeite om thuis te leren en zag vooral 

ook de voordelen van extra vrije tijd in. Deze groep is echter veel kleiner dan het aandeel jongeren dat thuisonderwijs minder leuk vonden.  

Thuissituatie: Thuis worden de twee kanten van de coronacrisis zichtbaar: aan de ene kant meer tijd aan de andere kant meer regels en drukte

• Een van de positieve kanten van de coronacrisis is volgens jongeren dat zij meer tijd hebben met familie. Ouders zijn vaker thuis en hebben meer 

tijd voor hun kinderen dan voor corona.

• Ouders onderstrepen dit beeld. Zij geven aan dat de coronacrisis ook een positieve kant had voor hun thuissituatie. Een deel zegt dat de relatie 

met hun kind is verbeterd, voor een relatief klein deel is de relatie helaas verslechterd. 

• Sommige jongeren merkten verder dat er meer regels en drukte was thuis.
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Conclusies

Coronabeleid: Jongeren vinden dat er meer naar hun geluisterd kan worden bij het opstellen van coronamaatregelen 

• Als je het jongeren vraag dan wordt er onvoldoende rekening met hen gehouden bij het maken van coronamaatregels. 

Zorgen: Onder bijna alle jongeren leveren zorgen over de gevolgen van corona

• Jongeren maken zich het meest zorgen over ziekte in familie en gezin. Daarnaast horen minder contact met vrienden en slechtere schoolprestaties ook tot de 

top-4 zorgen onder jongeren.

Verschillen tussen jongeren: De beleving van de coronacrisis verschilt tussen verschillende leeftijdsgroepen

• Onder jongeren van 13 t/m 17 jaar zijn de gevolgen van de coronacrisis duidelijker merkbaar dan onder 9 t/m 12 jarigen. 13 t/m 17 jarigen geven vaker aan dat 

hun leven minder leuk is geworden. Ook wanneer we naar de deelgebieden kijken is de impact onder deze groep groter. Zij missen veel vaker het contact met 

vrienden en vriendinnen en ze maken zich meer zorgen over hun schoolprestaties. Bovendien voelt meer dan de helft zich opgesloten.

• 9 t/m 12 jarigen zijn iets positiever. Hoewel juist deze groep het fijn vindt dat ze weer naar school kunnen, konden zij vaker prima uit de voeten met 

thuisonderwijs en kregen ze ook vaker ondersteuning van ouders. Daarnaast heeft deze groep de gevolgen van corona op de contactfrequentie met vrienden 

minder gemerkt. 



Resultaten

Algemene impact van corona op jongeren
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Impact van corona op tevredenheid

Ruim de helft van de Nederlandse jongeren vindt zijn of haar leven (veel) minder 
leuk dan vóór corona

Over het algemeen zijn jongeren tevreden over hun leven

• Gemiddeld geven jongeren hun leven een 7,4. 

• Slechts 6% van de jongeren is ontevreden over hun leven; zij geven een 5 of lager.

De meerderheid van de jongeren vindt het leven minder leuk dan voor de corona.

• Ondanks dat jongeren gemiddeld tevreden zijn over hun leven, vindt een ruim de helft hun 

leven (veel) minder leuk dan voor corona (52%). 

• Juist onder jongeren die hun leven minder leuk vinden door corona, is de impact van 

corona duidelijk zichtbaar. Deze groep jongeren merkt de negatieve gevolgen van 

corona vaker en sterker op meerdere deelgebieden van hun leven.

• Aan de andere kant staat een relatief klein deel van de jongeren die hun leven juist (veel) leuker 

vinden dan voor de coronacrisis (10%).

• Kinderen van 9 t/m 12 jaar zijn meer tevreden over hun leven (gemiddeld 7,7) dan 

jongeren van 13 t/m 17 jaar (gemiddeld 7,3).

• 13 t/m 17 jarigen vinden hun leven nu vaker minder leuk (46%), dan 9 t/m 12 jarigen 

(40%). 9 t/m 12 jarigen vinden het leven vaker hetzelfde gebleven (39% vs. 34%)

Levenstevredenheid

6% 12% 30% 37% 10% 4% 1%

Welk rapportcijfer geef jij jouw leven op dit moment geven?
(Basis - allen, n=2.279)

1t/m5 6 7 8 9 10 Weet ik niet / geen mening

7,4

Verandering door coronacrisis

Gemiddelde

9% 43% 36% 8% 2% 2%

Vind jij jouw leven nu leuker of minder leuk dan voor de coronacrisis?
(Basis - allen, n=2.279)

Veel minder leuk
Minder leuk
Hetzelfde
Leuker
Veel leuker
Weet ik niet / geen mening
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Toelichting op impact | leven is (veel) minder leuk

Minder contact met vrienden en vriendinnen vaakst reden dat jongeren hun 
leven (veel) minder leuk vinden dan voor corona

Met een openvraag vroegen we jongeren die hun leven (veel) minder leuker vinden 

dan voor de coronacrisis, dit toe te lichten. Deze antwoorden zijn vervolgens 

teruggebracht tot de hiernaast getoonde categorieën.

• De vaakst genoemde reden waarom jongeren hun leven minder leuk vinden dan 

voor corona is vanwege beperkt(er) contact met vrienden en vriendinnen (39%).

• Daarnaast noemen jongeren dat er niks te doen is, omdat alles dicht is (28%). 

Daaraan gerelateerd noemen zij ook dat er geen leuke uitjes zijn (17%) en 

sportactiviteiten of andere hobby’s niet meer mogelijk zijn (14%).

• Dat jongeren niet meer naar school kunnen of (online) thuisonderwijs niet leuk 

vinden (13%) staat ook in de top-5 redenen. 

Reden dat leven minder leuk is geworden

39%

28%

17%

14%

13%

6%

6%

5%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

4%

12%

Minder contact met vrienden/vriendinnen

Alles is dicht/Niks te doen

Geen leuke uitjes

Geen sportactiviteiten/hobby's

Niet (fysiek) naar school/Online onderwijs is stom

Saai

Thuis zitten/Binnen blijven

Regels/Maatregelen

Minder contact met familie

Gaat niet goed op school/Thuis leren gaat moeilijk

Niet op vakantie

Respondent noemt mentale klachten

Geen activiteiten op school

Niet leuk/Ongezellig

Slechte thuissituatie

Bang om ziek te worden/anderen te besmetten

Minder routine/structuur

Overige antwoorden

Weet niet/geen antwoord

Kun je uitleggen waarom je jouw leven (veel) minder leuk vindt?
(Basis - Vindt zijn/haar leven nu (veel) minder leuk dan voor de coronacrisis, n=1.203)
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Toelichting op impact | leven is hetzelfde

Jongeren die het leven even leuk vinden als voorcorona zien weinig verandering

Met een openvraag vroegen we jongeren die hun leven hetzelfde vinden als voor de 

coronacrisis, dit toe te lichten. Deze antwoorden zijn vervolgens teruggebracht tot de 

hiernaast getoonde categorieën.

• De voornaamste reden waarom jongeren het leven hetzelfde vinden, is omdat er 

weinig is veranderd (26%).

• Daarnaast, maar in veel mindere mate, noemen jongeren dat ze nog steeds 

contact hebben met vrienden en vriendinnen (9%).

Reden dat leven hetzelfde is gebleven

26%

9%

6%

4%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

8%

44%

(Bijna) alles is hetzelfde/Weinig verandering

Nog steeds contact met vrienden/vriendinnen

Alles is (nog steeds) goed/leuk

Nog steeds tijd voor hobby's/leuke dingen

Ik vermaak me wel/Geen last van

Geen last van online werken/Thuis leren is fijn

Ik ga (soms) gewoon naar school

Ik ben graag (alleen) thuis

Ik kan nog steeds sporten

Er zijn voor- en nadelen

Alles is dicht/Niks te doen

Versoepeling van maatregelen

Overige antwoorden

Weet niet/geen antwoord

Kun je uitleggen waarom je jouw leven hetzelfde vindt?
(Basis - Vindt zijn/haar leven nu hetzelfde als voor de coronacrisis, n=823)
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Toelichting op impact | leven is (veel) leuker

Jongeren vinden het leven leuker geworden vanwege extra vrije tijd, minder 
school en extra contact met vrienden of vriendinnen

Met een openvraag vroegen we jongeren die hun leven (veel) leuker vinden dan voor de 

coronacrisis, dit toe te lichten. Deze antwoorden zijn vervolgens teruggebracht tot de 

hiernaast getoonde categorieën.

• Dat jongeren meer vrije tijd hadden en tijd voor hobby’s (20%) is de voornaamste 

reden dat zij hun leven leuker vonden tijdens de coronacrisis. Ook vond 16% het 

leuker dat zij minder of niet naar school hoefden (16%).

• Op de derde plaats noemen jongeren dat zij meer contact hadden met vrienden 

en vriendinnen (13%).

• Vooral kinderen van 9 t/m 12 jaar geven aan dat zij meer contact hadden 

met vrienden en vriendinnen (20%), vergeleken met 13 t/m 17 jarigen 

(8%). Ook vinden kinderen van 9 t/m 12 het vaker fijn dat de scholen weer 

open gaan (17% vs. 2% van de 13 t/m 17 jarigen).

• Jongeren van 13 t/m 17 jaar vinden hun leven juist vaker leuker, omdat ze 

minder (fysiek) naar school hoefden (22% vs. 9% van de 9 t/m 12 jarigen).

Reden dat leven leuker is geworden

20%

16%

13%

9%

7%

6%

6%

5%

2%

2%

2%

7%

27%

Meer vrije tijd/tijd voor hobby’s

Ik hoef minder/niet (fysiek) naar school

Meer contact met vrienden/vriendinnen

De scholen gaan weer open

Versoepeling van maatregelen

Positief (algemeen)

Ik kan mijn hobby’s/sport weer uitoefenen

Meer tijd met familie

Rustiger

Je eigen ritme bepalen

Meer waardering voor normale/leuke dingen

Overige antwoorden

Weet niet/geen antwoord

Kun je uitleggen waarom je jouw leven (veel) leuker vindt?
(Basis - Vindt zijn/haar leven nu (veel) leuker dan voor de coronacrisis, n=217)
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Impact van corona op deelgebieden

Grootste negatieve impact corona is op contact met vrienden en vriendinnen

• Jongeren vinden vooral dat het sociale contact met hun vrienden is 

verslechterd door corona (51%) en dat het minder leuk is op school 

(30%).

• Jongeren geven deze aspecten van hun leven – hoe vaak je je 

vrienden ziet en hoe leuk het is op school – ook de laagste 

rapportcijfers van alle aspecten van hun leven (zie bijlage): Hoe 

leuk op school 7,1 en contact met vrienden 6,6.

• 17% van de jongeren geeft aan dat corona hen ongelukkiger heeft 

gemaakt. 

• Jongeren ondervonden het minst vaak negatieve impact op de 

thuissituatie, hun toekomstperspectief en hun gezondheid. De 

thuissituatie is voor bijna een kwart van de jongeren juist (veel) beter 

door corona (24%). Jongeren waarderen de thuissituatie dan ook met 

het hoogste cijfer (8,0) van deze aspecten (zie bijlage).

• Kinderen van 9 t/m 12 jaar zijn iets vaker positief over de 

impact van corona op hun leven, dan jongeren van 13 t/m 17 

jaar. De 9 t/m 12 jarigen vinden vaker dat de contactfrequentie 

met hun vrienden (14% vs. 8%), het aantal vrienden (14% vs. 

11%) en hoe leuk school is (20% vs. 15%), zijn verbeterd door 

corona. 

Impact corona op deelgebieden

Klik hier voor
Verdiepende resultaten

Pagina 37

0%

1%

1%

3%

4%

10%

5%

9%

7%

11%

16%

20%

26%

41%

69%

64%

78%

74%

67%

59%

51%

37%

20%

13%

9%

10%

11%

14%

13%

8%

4%

2%

3%

3%

3%

2%

3%

3%

1%

11%

2%

1%

2%

3%

2%

1%

Hoe fijn je het hebt thuis

Hoe je toekomst eruit ziet

Je gezondheid

Hoeveel vrienden je hebt

Hoe gelukkig je bent

Of je zelf keuzes mag maken / genoeg
vrijheid hebt

Hoe leuk je het hebt op school

Hoe vaak je je vrienden ziet

Hoe zijn deze dingen volgens jou veranderd in jouw leven door corona?  
(Basis - allen, n=2.279)

Veel slechter Slechter Hetzelfde gebleven Beter Veel beter Weet ik niet / geen mening



Resultaten

Mentale en fysieke welzijn
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Impact van corona op mentaal welbevinden

Ruim de helft van de jongeren verveelde zich (veel) vaker tijdens de lockdown
en miste familie

Jongeren ervaarden vaker negatieve gevoelens tijdens de lockdown

• Tijdens de lockdown ervaarden meer dan de helft van jongeren 

vooral (veel) meer verveling (59%) en misten zij (veel) vaker hun 

familieleden (56%).

• Bijna vier op de tien jongeren voelde zich (veel) vaker eenzaam 

tijdens de lockdown (38%) en ruim een derde voelde zich (veel) vaker 

droevig (34%).

Jongeren ervaarden positieve gevoelens nauwelijks vaker tijdens de 

lockdown

• Positieve gevoelens zoals het gevoel dat alles goed komt en 

blijdschap worden nauwelijks vaker ervaren door jongeren. Een 

groter deel van de jongeren geeft juist aan dit (veel) minder vaak te 

voelen.

• Meer dan de helft van de 13 t/m 17-jarigen geeft zelfs aan 

(veel) vaker het gevoel te hebben opgesloten te zitten (51%) 

en een derde ervoer (veel) vaker stress (35%).

Mentaal welbevingen

ª

ª

ª Alleen voorgelegd aan 13 t/m 17 jarigen jongeren

2%

1%

3%

3%

3%

2%

3%

2%

2%

6%

4%

8%

9%

12%

10%

18%

10%

24%

32%

34%

33%

43%

45%

47%

57%

69%

59%

46%

43%

42%

32%

29%

30%

13%

12%

11%

13%

14%

9%

6%

6%

4%

3%

3%

3%

2%

4%

6%

7%

5%

7%

7%

4%

2%

Het gevoel dat ik mij verveel

Missen familieleden

Gevoel opgesloten te zitten (n=1.299)

Een eenzaam gevoel

Gevoel van stress (n=1.299)

Een droevig gevoel

Het gevoel dat alles goed komt

Een veilig gevoel

Een blij gevoel

Heb je een van deze gevoelens vaker of minder vaak gehad tijdens de corona lockdown?  
(Basis - allen, n=2.279)

Veel minder vaak
Minder vaak
Hetzelfde
Vaker
Veel vaker
Weet ik niet / geen mening
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Impact van corona op fysieke gezondheid

Tijdens corona nam onder jongeren het gebruik van media toe en lichamelijke 
beweging af

Het mediagebruik van jongeren nam naar eigen zeggen toe door corona

• De helft van de jongeren geeft aan meer op sociale media te zitten door corona 

(51%) en een vergelijkbaar grote groep zegt meer te zijn gaan gamen (49%). Iets 

minder dan de helft kijkt ook meer tv (44%).

Lichamelijke activiteiten nam daarentegen juist af

• Een grote groep jongeren is minder gaan fietsen/wandelen (37%), buiten gaan 

spelen(36%)ª, en 58% kwam überhaupt minder buiten b. 52% speelde minder met 

vrienden en 55% sportte minder vaak. Een op de vijf kinderen wandelde en fietste 

juist meer.

Gezondheid en slaap(kwaliteit) bleef voor de meeste jongeren hetzelfde

• Circa drie kwart van de jongeren geeft aan hetzelfde te eten, hetzelfde te slapen en 

zich even gezond te voelen.

• Vooral 13 t/m 17-jarigen zitten door corona meer op sociale media (59%; 9 

t/m 12 jarigen 40%). 9 t/m 12 jarigen zijn juist vaker gaan gamen dan 13 t/m 

17 jarigen (52% vs. 48%).

Fysieke gezondheid

ª

ªAlleen voorgelegd aan 9 t/m 12 jarigen jongeren

b
Alleen voorgelegd aan 13 t/m 17 jarigen jongeren

b

51%

49%

44%

20%

17%

12%

10%

8%

7%

7%

6%

38%

40%

48%

41%

47%

74%

32%

73%

39%

37%

77%

4%

5%

6%

37%

36%

12%

58%

17%

52%

55%

13%

7%

5%

2%

2%

1%

2%

1%

2%

2%

2%

3%

Zit ik meer of minder op sociale media

Ben ik meer of minder gaan gamen

Kijk ik meer of minder TV

Fiets of wandel ik meer of minder

Speel ik meer of minder vaak buiten (n=980)

Eet ik meer of minder gezond

Kom ik meer of minder vaak buiten (n=1.299)

Slaap ik meer of minder goed

Speel ik meer of minder met vrienden

Sport ik meer of minder vaak

Voel ik mij meer of minder gezond

Geef aan of de volgende dingen meer of minder op je van toepassing zijn. 
Door corona en coronamaatregelen: (Basis - allen, n=2.279)

Meer Hetzelfde Minder Weet ik niet / geen mening



Resultaten

De thuissituatie
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Veranderingen in de thuissituatie

Impact op thuissituatie heeft twee kanten: Ouders hadden meer tijd voor 
jongeren, maar tegelijkertijd ook meer regels en drukte in huis

Ouders zijn vaker thuis en hebben (een beetje) meer 

tijd voor jongeren

• De helft van de jongeren geeft aan dat hun ouders 

vaker thuis waren door de lockdown (52%). Bijna drie 

op de tien (29%) geeft ook aan dat zijn of haar ouders 

meer tijd voor hen had en bij nog eens 51% hadden 

ouders een beetje meer tijd voor ze. In totaal waren 

bij 70% van de jongeren hun ouders meer thuis. 

• 15% van de jongeren deed ook meer leuke dingen 

met zijn of haar ouders, maar bij de meeste was dit 

niet het geval (42%).

Bijna een op de vijf jongeren had thuis meer regels en 

vond het te druk tijdens de lockdown

• 18% van de jongeren zegt dat zij thuis meer regels 

hadden door corona en 17% vond het thuis te druk. 

Daarentegen vond een iets grotere groep jongeren 

dit helemaal niet het geval (24%).

• 9 t/m 12 jarigen deden vaker leuke dingen met 

hun ouders (20%) dan 13 t/m 17 jarigen (15%), 

maar vonden het ook vaker thuis te druk (15% 

vs. 10% van de 13 t/m 17 jarigen).

Impact van corona op thuissituatie

Mijn ouders waren vaker thuis door de coronalockdown

Mijn ouders hadden meer tijd voor mij door de coronalockdown

Er waren bij mij thuis nu meer regels door corona 

Thuis was te druk tijdens de coronalockdown

Ik deed meer leuke dingen met mijn ouders tijdens de coronalockdown

Mijn ouders hadden vaker ruzie tijdens de coronalockdown

Ik had meer ruzie met mijn ouders tijdens de corona lockdown 

Mijn ouders maakten zich veel zorgen over corona 

Mijn ouders waren bang voor problemen op hun werk door corona 

18%

12%

24%

24%

42%

49%

51%

56%

67%

28%

51%

53%

52%

39%

36%

30%

32%

19%

52%

29%

18%

17%

15%

12%

10%

9%

7%

2%

7%

4%

7%

5%

3%

9%

4%

8%

Gaat de onderstaande zin over jou?  
(Basis - allen, n=2.279)

Helemaal niet Een beetje Helemaal wel



Resultaten

Het netwerk rondom de jongeren
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Hulp van naasten

Meeste jongeren vinden het moeilijker om hulp te vragen aan personen buiten 
het gezin

• Jongeren geven aan een breed netwerk te hebben bij wie zij om hulp kunnen vragen, maar het vaakst vragen zij hulp aan hun ouders (86%). Van deze groep vond 10% het 

juist moelijker om tijdens de lockdown zijn of haar ouders om hulp te vragen. Een derde van de jongeren vraagt een broer of zus doorgaans om hulp. Ook hier ervoer een 

relatief klein deel van de jongeren meer moeite om hen om hulp te vragen (7%). 

• Naast het gezin vragen jongeren hulp bij andere kinderen/jongeren (32%), leraren of mensen van school (29%) en opa of oma (24%). Jongeren vonden het tijdens corona 

vooral moeilijker om hulp aan deze personen te vragen. 

Impact op netwerk rondom jongeren

10%

7%

25%

41%

37%

26%

46%

66%

Ouders

Broer of zus

Andere kinderen / jongeren

Leraar of iemand op school

Opa of oma

Andere volwassene

Iemand op een sport/hobbyclub

Nee

Was het tijdens de corona lockdown moeilijker om aan één van deze 
mensen hulp te vragen?

(Basis - Vraagt deze persoon om hulp bij een probleem, n=2.193)

86%

33%

32%

29%

24%

8%

4%

4%

Ouders

Broer of zus

Andere kinderen / jongeren

Leraar of iemand op school

Opa of oma

Andere volwassene

Iemand op een sport/hobbyclub

Geen van deze

Wie vraag je weleens om hulp als je een probleem hebt?
(Basis - allen, n=2.279)

Netwerk rondom jongeren



Resultaten

Schoolbeleving
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Impact schoolbeleving en cijfers

Meerderheid van jongeren denkt dit jaar slechtere cijfers te halen op school

• Bijna zes op de tien jongeren vond school minder leuk tijdens de lockdown (57%). Een 

kwart vond school nog steeds even leuk en een minderheid (13%) vond school leuker 

tijdens de lockdown.

• Vooral jongeren van 13 t/m 17 jaar denken dat hun cijfers lijden onder corona. 

Een ruime meerderheid denkt dit jaar slechtere cijfers te halen (59%). Een 

relatief kleine groep denkt juist niet dat ze slechtere cijfers halen door corona 

(8%).

• Maar ook een deel van de kinderen van 9 t/m 12 jaar geeft aan dat zij hun 

schoolwerk niet altijd afkregen tijdens de lockdown (22%). Een iets grotere 

groep (29%) had geen moeite om zijn of haar schoolwerk af te krijgen.

Schoolbeleving

8%

29%

29%

41%

59%

22%

4%

8%

Helemaal niet Een beetje Helemaal wel Weet ik niet / geen mening

Denk je dat je dit jaar slechtere cijfers haalt op school, door corona? 

13 t/m 17 jaaren gaat naar school, n=1.289)

Kreeg je het schoolwerk af tijdens de lockdown?

(9 t/m 12 jaar en gaat naar school, n=1.289)

57% 25% 13% 5%

De volgende vragen gaan over school tijdens de corona lockdown.
Hoe denk jij momenteel over school?

(Basis - allen, n=2.279

Ik vond school minder leuk tijdens de corona lockdown
Ik vond school even leuk tijdens de corona lockdown
Ik vond school leuker tijdens de corona lockdown
Weet ik niet / geen mening

Schoolprestaties



De Impact van de coronacrisis op jongeren | Stichting Kinderpostzegels | M211235 9-7-2021 27

Mogelijkheden thuisonderwijs

Meerderheid van jongeren kon thuis ongestoord huiswerk maken

Een meerderheid van de jongeren kon thuis ongestoord huiswerk 

maken en had een goed functioneren laptop of tablet

• Ruim 6 op de 10 kinderen had thuis een plek waar ze ongestoord 

huiswerk konden maken (63%) en een goed werkende laptop of 

tablet (60%). 

• Een relatief klein deel van de jongeren moest een werkplek 

(10%) of laptop (9%) met een ander delen.

• Circa vier op de tien jongeren kreeg ook hulp van zijn of haar 

ouders bij het maken van huiswerk (42%).

• Een op de drie jongeren geeft aan dat zij zich thuis moeilijk konden 

concentreren (30%)

• Kinderen van 9 t/m 12 jaar kregen vaker hulp van hun 

ouders (60%), dan de oudere groep jongeren. Aan de 

andere kant deelden 9 t/m 12 jarigen vaker hun 

huiswerkplek (15%) of laptop (14%) met een ander. 

• De 9 t/m 12 jarigen geven dan ook vaker aan dat zij moeite 

hadden met concentreren (32% vs. 28% van de 13 t/m 17 

jarigen).

• 13 t/m 17 jarigen hadden juist vaker een plek waar ze 

ongestoord konden werken (71% vs. 53% van de 9 t/m 12 

jarigen).

Thuisonderwijs

63%

60%

42%

30%

18%

10%

9%

5%

Ik heb thuis een plek waar ik ongestoord huiswerk kan maken

De laptop of tablet waar ik thuis schoolwerk op deed doet het goed

Mijn ouders hielpen mij vaak bij het maken van huiswerk

Ik kan mij thuis moeilijk concentreren

Het internet bij ons thuis deed het niet altijd goed

Ik deel mijn huiswerkplek met iemand anders

Ik moest de laptop waar ik mijn schoolwerk op deed delenmet iemand

Geen van deze

Welke van onderstaande zinnen tijdens de corona lockdown zijn op jou van toepassing?
(Basis - allen, n=2.279)
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Impact op beleving en houding

Weer naar school gaan, vinden de meesten fijner dan thuisonderwijs

De meeste jongeren vinden het fijn dat zij weer naar school kunnen

• Jongeren geven aan blij te zijn weer naar school te kunnen (58%) en kunnen daar bovendien beter leren (46%). Hoewel 37% van de jongeren thuis de les goed kon volgen, 

vonden zij dit meestal niet fijner dan naar school gaan (49%). Een vijfde van de jongeren maakte zich dan ook zorgen dat zij lagere cijfers zouden halen, nu zij minder naar 

school gingen, maar een iets grotere groep heeft deze zorgen niet (31%). Ongeveer 1 op de 10 jongeren maakte zich zorgen over hun toekomst (11%). Bijna 3 op de 10 

leerlingen vonden het vervelend dat zij niet wisten of school weer openging.

• Kinderen van 9 t/m 12 jaar zijn vaker blij dat ze weer naar school mogen (65%), dan jongeren van 13 t/m 17 jaar (53%). De kinderen geven ook vaker aan dat ze beter 

kunnen leren op school (52% vs. 41% van de 13 t/m 17 jarigen). Tegelijkertijd hadden 9 t/m 12 jarigen ook minder moeite met thuis leren: 43% kon thuis de les goed 

volgen tegenover 33% van de 13 t/m 17 jarigen. 13 t/m 17 jarigen maken zich daarentegen meer zorgen over hun cijfers: 26% is bang dit jaar lagere cijfers te halen, 

doordat ze minder naar school kunnen. Onder 9 t/m 12 jarigen is dit 16%.

Thuisonderwijs

Door corona konden er veel leuke dingen op school niet doorgaan 

Ik ben blij dat ik weer naar school kan 

Ik kan beter leren nu we weer naar school gaan 

Ik kon thuis de les goed volgen 

Ik vond het vervelend dat ik niet goed wist of mijn school weer open ging of niet 

Ik ben bang dat ik lagere cijfers haal op school doordat ik minder naar school mocht 

Ik vond thuis lessen volgen fijner dan naar school gaan 

Door corona maak ik me soms zorgen over mijn toekomst 

3%

8%

10%

14%

20%

31%

49%

37%

24%

31%

35%

46%

44%

40%

29%

40%

68%

58%

46%

37%

28%

22%

18%

11%

5%

3%

9%

2%

8%

7%

4%

12%

Gaat de onderstaande zin over jou?  
(Basis - allen, n=2.279)

Helemaal niet Een beetje Helemaal wel Weet ik niet / geen mening



Resultaten

Positieve effecten van en zorgen over corona
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Positieve effecten

Twee derde van jongeren noemt of weet geen positieve kanten van de 
coronacrisis

Met een openvraag vroegen we jongeren of er ook dingen leuker zijn geworden. Deze 

antwoorden zijn vervolgens teruggebracht tot de hiernaast getoonde categorieën.

• De grootste groep jongeren vindt dat ‘niets leuker is geworden’ (28%) of weet 

geen antwoord te geven (37%).

• Jongeren die wel positieve punten weten, noemen meer vrije tijd en tijd voor 

hobby’s (13%) gevolgd door meer tijd met familie (11%).

• Andere positieve aspecten die jongeren beperkte mate noemen, zijn: minder of 

geen (fysieke) les, je eigen ritme kunnen bepalen, meer contact met vrienden en 

vriendinnen, meer thuis zijn en het rustiger hebben. 

• Het minst vaak noemen jongeren dat (thuis) online les beter werkt, dat zij meer 

waardering hebben gekregen voor normale dingen en meer tijd hadden voor hun 

huisdieren. 

Leuker geworden door corona

28%

13%

11%

5%

4%

3%

2%

2%

1%

1%

1%

5%

37%

Niets is leuker geworden

Meer vrije tijd/Meer tijd voor hobby’s

Meer tijd met familie

Ik hoef minder/niet (fysiek) naar school

Je eigen ritme bepalen

Meer contact met vrienden/vriendinnen

Ik ben meer thuis

Rustiger

Thuis online les werkt beter voor mij/Meer concentratie

Meer waardering voor normale/leuke dingen

Meer tijd voor huisdieren

Overige antwoorden

Weet niet/geen antwoord

Kun je ook dingen bedenken die juist leuker zijn geworden door corona?
(Basis - allen, n=2.279)
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Zorgen

Jongeren maken zich zorgen, ziekte in familie en gezin de grootste zorg onder 
jongeren

• Wanneer we vragen over welke gevolgen van corona jongeren zich het meeste 

zorgen maken, dan noemen bijna alle jongeren een zorg. 

• Het vaakst maken jongeren zich zorgen dat opa, oma of een ander familie ziek 

wordt (42%). Daarnaast maken jongeren zich zorgen dat hun ouders ziek worden 

(36%).

• Het minder zien van vrienden en vriendinnen jongeren (32%) en de 

schoolprestaties (21%) staan ook 4 meest genoemde zorgen.

• Er zijn verschillen tussen de zorgen die onder kinderen (9 t/m 12 jaar) en 

jongeren (13 t/m 17 jaar) heersen. De jongste groep maakt zich vaker 

zorgen over de ziekte. Zij maken zich zorgen over de gezondheid van opa, 

oma en andere familieleden (48% i.p.v.38%). Ook hebben zij vaker zorgen 

dat ze zelf ziek worden (19% i.p.v. 15%). 

• De oudste groep jongeren heeft juist vaker zorgen over school en sociale 

contacten. Zij maken zich vaker zorgen over het zien van vrienden en 

vriendinnen (34% vs. 29%) en de schoolprestaties (27% vs. 13%) dan 9 

t/m 12 jarigen. 

Zorgen onder jongeren

42%

36%

32%

21%

19%

16%

11%

7%

7%

7%

6%

5%

3%

7%

1%

5%

Dat mijn opa of oma of andere familie ziek worden

Dat mijn ouders ziek worden

Dat ik mijn vrienden minder kan zien

Mijn eigen prestaties op school

Dat de coronacrisis weer erger wordt

Dat ik zelf ziek word

Dat er een volgend virus komt

Dat kinderen moeilijker kunnen leren en blijven zitten

Dat mijn ouders problemen op hun werk krijgen

Dat we thuis minder geld hebben

Dat mensen in Nederland meer ruzie met elkaar maken

Wat voor werk ik later ga doen als ik van school af ben

Dat we een economische crisis krijgen

Geen van deze

Anders, namelijk:

Weet niet / geen mening

Over welke gevolgen van de coronacrisis maak jij je het meest zorgen?
(Basis - allen, n=2.279)
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Jongeren over het coronabeleid

Meerderheid jongeren voelt zich niet vertegenwoordigd in coronabeleid

• Ruim de helft van de jongeren vindt dat er niet genoeg is geluisterd naar de meningen van kinderen en jongeren, bij het opstellen van coronamaatregelen 

(54%). Een even groot deel van de jongeren vindt ook, dat de regering te weinig rekening houdt met kinderen en jongeren bij het maken van de 

coronamaatregelen (54%).

• Jongeren van 13 t/m 17 jaar zijn vaker van mening dat er niet genoegd naar hen is geluisterd bij het maken van de coronamaatregelen (57% vs. 49% bij 

de 9 t/m 12-jarigen) en dat de regering onvoldoende rekening met hen houdt (56% vs. 50%). Dit komt mede doordat 9 t/m 12 jarigen hier vaker geen 

mening over hebben of het niet weten. 

Jongeren over het coronabeleid

15%

17%

54%

54%

31%

29%

Bij het maken van coronamaatregelen is niet genoeg
geluisterd naar de meningen van kinderen/jongeren

De regering houdt niet genoeg / onvoldoende
rekening met kinderen/jongeren van mijn leeftijd bij

het maken van coronamaatregelen

Ben je het eens of oneens met deze zin?  
(Basis - allen, n=2.279)

Niet mee eens Wel mee eens Weet ik niet / geen mening



Resultaten

Perceptie van ouders
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Impact op jongeren volgens de ouders

Perspectief ouders: impact van corona het grootst op sociaal contact, het 
ontbreken van structuur en lichamelijke beweging

Net als jongeren zien ouders de impact van corona 
vooral op het contact van hun kind met vrienden en 
vriendinnen 

• Volgens 78% van de ouders zag hun kind zijn vrienden 
en vriendinnen minder. Daarnaast heeft bijna drie 
kwart van de ouders het gevoel dat hun kind de 
structuur van school miste (73%). Ook ziet een 
meerderheid dat hun kind minder bewoog als gevolg 
van corona (62%) of minder buiten kwam (60%). 

De coronacrisis had voor het gezin en de thuissituatie 
ook positieve kanten volgens de ouders

• 42% zegt dat de relatie met kind juist is verbeterd 
vanwege corona en dat er ook fijne kanten waren 
(42%). Een klein deel van de ouders zegt expliciet dat 
de relatie met hun kind is verslechterd (9%).

Maar niet voor alle ouders was de lockdown
‘stressvrij’

• Meer dan een derde van de ouders zag de lockdown

als stressvolle periode (36%). Een ongeveer even 

grote groep ouders (35%) zag het niet als een 

stressvolle periode.

Perspectief van ouders: impact corona op jongeren

2%

3%

6%

6%

2%

1%

5%

8%

9%

21%

29%

8%

10%

18%

19%

12%

7%

13%

30%

26%

42%

41%

11%

14%

14%

15%

25%

47%

39%

23%

29%

16%

20%

49%

42%

45%

43%

48%

35%

35%

29%

27%

15%

7%

29%

30%

17%

17%

11%

8%

8%

8%

8%

6%

2%

1%

2%

2%

1%

2%

1%

1%

1%

Mijn kind zag zijn vrienden/vriendinnen minder vanwege coronacrisis

Ik had het gevoel dat mijn kind structuur van school miste tijdens lockdown

Mijn kind bewoog minder door corona

Mijn kind kwam minder buiten tijdens de lockdown

Ik heb mijn kind goed kunnen ondersteunen bij schoolwerk tijdens lockdown

Relatie met mijn kind(eren) is voor mijn gevoel het afgelopen jaar verbeterd

De corona lockdown had voor ons gezin veel fijne kanten

Ik had graag extra hulp gehad bij ondersteunen van schoolwerk van mijn kind

De corona lockdown was voor ons gezin een stressvolle tijd

Onze woning was eigenlijk te klein tijdens de lockdown

Relatie met mijn kind(eren) is voor mijn gevoel het afgelopen jaar verslechterd

In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stellingen?  
(Basis - allen, n=2.279)

Zeer mee oneens Mee oneens Niet mee eens en niet mee oneens Mee eens Zeer mee eens Niet van toepassing
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Corona in het gezin en familie

Perspectief ouders: meer dan de helft van de gezinnen heeft te maken met 
ziekte en/of gevolgen op inkomen

• In de meeste gevallen heeft iemand in de 

familie (26%) of het huishouden (21%) 

corona opgelopen. 10% van de ouders geeft 

zelfs aan dat een familielid is opgenomen in 

het ziekenhuis of overleden aan de gevolgen 

van corona.

• Ook heeft corona voor een deel impact 

gehad op het carrière van de ouder(s) (12%) 

en/of had een dalend huishoudinkomen tot 

gevolg (11%).

Ziekte en inkomen

26%

21%

12%

11%

10%

47%

Iemand in onze familie heeft corona gehad

Iemand in ons huishouden heeft corona gehad

Mijn of mijn partners carrière heeft te lijden gehad onder de coronacrisis

Ons huishoudinkomen is door de coronacrisis aanzienlijk gedaald

Iemand in onze familie is aan gevolgen van corona overleden/in ziekenhuis opgenomen

Geen van deze

Welke van de volgende effecten heeft je gezin ondervonden als gevolg van de coronacrisis?
(Basis - allen, n=2.279)



Bijlagen
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10%

7%

8%
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18%

19%

24%

21%
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23%

37%

34%

36%

30%

34%

29%

27%

20%
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11%

20%

12%

13%
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11%

9%

13%

6%

14%

9%

8%

7%

6%

6%

1%

11%

1%

2%

1%

2%

2%

2%

Hoe fijn je het hebt thuis

Hoe je toekomst eruit ziet

Je gezondheid

Hoeveel vrienden je hebt

Hoe gelukkig je bent

Of je zelf keuzes mag maken / genoeg vrijheid
hebt

Hoe leuk je het hebt op school

Hoe vaak je je vrienden ziet

Welk rapportcijfer zou je nu geven aan (1=zeer slecht en 10=zeer goed)?  
(Basis - allen, n=2.279)

1t/m5 6 7 8 9 10 Weet ik niet / geen mening



Veldwerkperiode

Het veldwerk is uitgevoerd in de periode 26-05-2021 t/m 07-06-2021.

Methode respondentenselectie

Uit het StemPunt-panel van Motivaction en door gespecialiseerde 

respondentenselectiebureaus.

Incentives

De respondenten hebben als dank voor deelname aan het onderzoek punten voor 

het StemPunt-spaarprogramma ontvangen.

Weging

De onderzoeksdata zijn gewogen (zie ook bijlage gewogen en ongewogen data), 

daarbij fungeerde het Mentality-ijkbestand als herwegingskader. Dit ijkbestand is 

wat betreft sociodemografische gegevens gewogen naar de Gouden Standaard van 

het CBS.

Inschakelen externe leveranciers

Voor de volgende werkzaamheden heeft Motivaction bij dit onderzoek gebruik 

gemaakt van de diensten van gespecialiseerde bedrijven: 

• werving respondenten

Responsverantwoording online onderzoek

In de veldwerkperiode is aan 7.179 personen een uitnodigingsmail verstuurd. Op de 

slotdatum van het veldwerk (zie bij Veldwerkperiode) was het gewenste aantal 

vragenlijsten ingevuld en is de toegang tot de vragenlijst op internet afgesloten.

Bewaartermijn primaire onderzoeksbestanden

Digitaal beschikbare primaire onderzoeksbestanden worden tenminste 12 maanden 

na afronden van het onderzoek bewaard. Beeld- en geluidsopnames op cd en niet 

digitaal beschikbare schriftelijke primaire bestanden zoals ingevulde vragenlijsten, 

worden tot 12 maanden na afronden van het onderzoek bewaard.

Overige onderzoekstechnische informatie

Overige onderzoekstechnische informatie en een exemplaar van de bij dit 

onderzoek gehanteerde vragenlijst is op aanvraag beschikbaar voor de 

opdrachtgever.

De Impact van de coronacrisis op jongeren | Stichting Kinderpostzegels | M211235

Bijlage
Onderzoekstechnische informatie

419-7-2021

Terug naar methode en opzet
Pagina 4



Bijlage | Ongewogen en gewogen data

Kenmerken Ongewogen Gewogen

n % n %

Leeftijd

9 t/m 12 jaar 1099 48,2 980 43,0

13 t/m 17 jaar 1180 51,8 1299 57,0

Geslacht

Mannen 52,5 52,5 1164 51,1

Vrouwen 47,3 47,3 1110 48,7

Anders/neutraal 0,2 0,2 5 0,2

Regio

3 grote gemeenten 189 8,3 241 10,6

West 704 30,9 702 30,8

Noord 270 11,8 226 9,9

Oost 487 21,4 520 22,8

Zuid 547 24,0 495 21,7

Randgemeenten 82 3,6 96 4,2
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Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever. Voor het vermelden van de naam Motivaction in publicaties op basis van deze rapportage - anders dan 

integrale publicatie - is echter schriftelijke toestemming vereist van Motivaction International B.V. 

Beeldmateriaal

Motivaction heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van ons verwacht kan worden om de rechthebbenden op beeldmateriaal te achterhalen. Mocht u 

desondanks menen recht te kunnen doen gelden op gebruikt beeldmateriaal, neem dan contact op met Motivaction.

Pers- en publicatiebeleid

Het vermelden van de naam van Motivaction in persberichten en/of andere publicaties over door Motivaction uitgevoerd onderzoek is gebonden aan een aantal 

voorwaarden, zoals vastgelegd in ons Pers- en publicatiebeleid.

Auteursrecht
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http://www.motivaction.nl/contact/pers-en-publicatiebeleid


Motivaction International B.V.

Marnixkade 109F 
1015ZL Amsterdam

Postbus 15262
1001MG Amsterdam

020 589 83 83

info@motivaction.nl

www.motivaction.nl

Weet wat mensen drijft.


