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Demming, Liesbeth

Van: Bert van de Velden <AvandeVelden@vrk.nl>

Verzonden: dinsdag 22 november 2022 17:48

Aan: Raadsgriffier Heemstede

CC: Wit, A. de (Wethouder)

Onderwerp: resultaten Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 en Kindermonitor 2022

Bijlagen: Aanbiedingsmemo resultaten Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 en 

Kindermonitor 2022.docx; Gemeenterapport Heemstede Corona 

Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.pdf; Gemeenterapport Heemstede Kindermonitor 

2022.pdf; Kernboodschappen Heemstede Kindermonitor 2022 en corona 

Gezondheidsmonitor Jeugd 2021_GGD Kennemerland.pdf

Categorieën: Liesbeth; Edith

Geachte, 

 

Op verzoek van wethouder Meerhoff stuur ik u bijgaand de resultaten van de gezondheidsmonitor Jeugd 2021 en 

Kindermonitor 2022 toe. 

 

Bij vragen, dan hoor ik ze graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bert van de Velden 

Directeur Publieke Gezondheid Kennemerland 

  
*****DISCLAIMER*****   

De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) 

toestemming kregen dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden. De informatie in dit e-mailbericht (en 

bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht en een verschonings- recht. Externe e-

mail wordt door Veiligheidsregio Kennemerland niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen. Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen 

rechten worden ontleend.  
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Aan:  Gemeenteraad Heemstede 

Van:  Bert van de Velden, Directeur Publieke Gezondheid 

Datum:  18 november 2022 

Betreft: kernboodschappen Corona Gezondheidsmonitor Jeugd  

  2021 en Kindermonitor 2022 

Bijlage:  Gemeenterapport Heemstede Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 

   Gemeenterapport Heemstede Kindermonitor 2022 

   Kernboodschappen Heemstede Kindermonitor 2022 en corona Gezondheidsmonitor  

   Jeugd 2021 

 

Inleiding 

In het voorjaar van 2022 zijn de resultaten en uitkomsten van de Gezondheidsmonitor Jeugd 

gepubliceerd en in het najaar van 2022 zijn de resultaten en uitkomsten van de Kindermonitor 

verschenen. De uitkomsten van deze monitors zijn onlangs besproken met wethouder Meerhoff en 

betrokken ambtenaren. Naar aanleiding van deze bespreking is door de wethouder gevraagd om de 

presentatie en kernboodschappen ter kennisgeving aan te bieden aan de gemeenteraad. Met dit 

bericht wordt aan dit verzoek uitvoering gegeven. 

Wat is de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd en de Kindermonitor 

De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd is een onderzoek naar gezondheid, leefstijl en welzijn bij 

leerlingen in de klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs (13-16 jaar). Normaliter wordt dit 

onderzoek elke 4 jaar afgenomen maar wegens de coronacrisis is er een extra editie. 

De Kindermonitor is een onderzoek naar de gezondheid, leefstijl en welzijn van kinderen van 0-11 

jaar en wordt elke 4 jaar afgenomen. 

Kernboodschappen  

De meest opvallende resultaten zijn samengevat in de volgende kernboodschappen voor gemeente 

Heemstede: 

1. De jeugd voelt zich gelukkig, maar toch staat de mentale gezondheid onder druk 

2. De jeugd is meer gaan bewegen, maar scholieren voldoen niet aan de beweegrichtlijnen 

3. Kinderen moeten gezonder eten en drinken 

4. Alcohol, roken en drugsgebruik moet omlaag 

5. Mogelijke impact van de corona(maatregelen) is tegenstrijdig 

Memo 
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6. Pesten toegenomen bij scholieren, maar afgenomen bij kinderen 

Aangenomen wordt u hiermee voldoende en naar tevredenheid te hebben geïnformeerd. 
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Mei 2022

Gemeenterapport
Heemstede
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Normaliter voeren alle GGD’en in Nederland, samen met het RIVM en GGD GHOR Nederland, 
eens in de 4 jaar een grootschalig onderzoek uit naar de gezondheid en het welbevinden van 
jongeren in het regulier voortgezet onderwijs.

Vanwege de coronacrisis is er in het najaar van 2021 een extra editie van dit onderzoek ingelast: 
de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Door de gegevens van deze extra meting te 
vergelijken met voorgaande metingen van de Gezondheidsmonitor Jeugd krijgen we een beeld 
van de impact van corona op de fysieke en mentale gezondheid van jongeren. Met dit 
gemeenterapport kunt u richting geven aan het gezondheidsbeleid in Heemstede. Zo werken we 
samen aan de gezondheid van jongeren richting de toekomst!

Wat is de impact van corona op de 
gezondheid en het welzijn van jongeren?

Netwerk GOR (Gezondheidsonderzoek bij Rampen)

De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uit in het kader van de 
Integrale (populatie-brede) Gezondheidsmonitor COVID-19. Hierbij wordt samengewerkt 
met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het 
Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, samen het netwerk GOR. Het onderzoek is 
bedoeld om de fysieke en mentale gezondheidseffecten als gevolg van de coronacrisis 
onder de Nederlandse bevolking inzichtelijk te maken. ZonMw is namens het ministerie van 
VWS opdrachtgever van de monitor en faciliteert verbinding tussen lopende onderzoeken.

2015 2019 2020 2021 2023

1e en 2de landelijke 
Gezondheidsmonitor 
Jeugd

Extra editie: 
Corona 
Gezondheids-
monitor Jeugd

Reguliere 
landelijke 
Gezondheids-
monitor Jeugd

Coronacrisis doet zijn 
intrede in Nederland

20132009

Gezondheidsmonitor 
Jeugd (‘Emovo’) in 
samenwerking met de 
Noord-Hollandse 
GGD’en

05 Mail van VRK met resultaten Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 en Kindermonitor 2022 6 / 65

Terug naar startpagina



3

Leeswijzer
De Corona Gezondheidsmonitor Jeugd is in het najaar van 2021 afgenomen onder jongeren in leerjaar 2 en 4 
van het regulier voortgezet onderwijs. Op de volgende pagina’s zijn de belangrijkste resultaten van de leerlingen 
die wonen in Heemstede (in paars) afgezet tegen het gemiddelde van alle deelnemers die in GGD-regio 
Kennemerland wonen1 (in blauw). Achterin deze rapportage vindt u een tabel met een uitgebreid overzicht van 
de resultaten van Heemstede en enkele resultaten voor regio Kennemerland en Nederland. Meer 
achtergrondinformatie over de uitkomstmaten is te vinden in het definitie document (Bijlage 1).
Ook in de Gezondheidsatlas worden resultaten van deze Gezondheidsmonitor opgenomen. De 
Gezondheidsatlas bevat daarnaast een achtergronddocument met daarin de vragenlijst en een uitgebreidere 
toelichting op het onderzoek.

• Om de uitkomsten zo representatief mogelijk te laten zijn voor alle tweede en vierdeklassers die wonen in regio 
Kennemerland (en dus niet alleen voor de deelnemers aan dit onderzoek), zijn de percentages in deze 
rapportage gewogen. Dit betekent dat de antwoorden van een bepaald type leerlingen die 
ondervertegenwoordigd zijn bij de deelnemers een relatief hoger gewicht krijgen, en vice versa2. 

• Vanwege de betrouwbaarheid van de resultaten en de privacy van de respondenten hanteren wij bij de 
rapportage een minimum van 30 respondenten die de vraag hebben ingevuld en een minimum van 5 
respondenten per specifiek antwoord. Indien de aantallen lager liggen, worden de cijfers niet weergegeven 
en/of wordt de afkorting ‘nvt’ gebruikt.

• De lengte van de staafjes in de staafgrafieken zijn gebaseerd op het niet-afgeronde percentage. 

Respons in Heemstede

2 Voorbeeld: stel dat meer meisjes dan jongens hebben meegedaan aan het onderzoek, maar dat de werkelijke geslachtsverdeling 50-
50 is, dan krijgen jongens bij de analyse een hoger gewicht en tellen hun antwoorden dus wat zwaarder mee. 

Grootte doelgroep Ingevulde vragenlijsten Respons (%)
Leerjaar 2 356 114 32%

Leerjaar 4 386 174 45%

Vmbo 133 63 47%

Havo/vwo 609 225 37%

Jongen 378 147 39%

Meisje 364 135 37%

Anders 6

TOTAAL 742 288 39%

1 Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede, Heemskerk, Uitgeest, Velsen, Zandvoort
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 Terug naar inhoudsopgave

Gezinssituatie Geluk & 
Gezondheid

Jongeren 
& corona

Mentaal 
welbevinden Mediawijsheid Bewegen 

& sporten
Alcohol, 

roken & drugs

Weerbaarheid, 
veerkracht & 
vertrouwen

Kernboodschappen

Pesten & 
Schoolklimaat

Inhoudsopgave

Overzichtstabellen

Contact
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 Terug naar inhoudsopgave

Gezinssituatie van jongeren heeft 
invloed op welzijn

Van gezinnen die moeite hebben met rondkomen
en eenoudergezinnen wordt veel veerkracht en 
improvisatie gevraagd. Lidmaatschap van 
(sport)clubs en het kopen van gezonde voeding 
zijn dan niet altijd vanzelfsprekend. Geldzorgen 
kunnen leiden tot stress binnen het hele gezin. Uit 
onderzoek van het Nederlands Centrum 
Jeugdgezondheid (NCJ) blijkt dat kinderen die 
opgroeien in een eenoudergezin vaker 
emotionele en gedragsproblemen ontwikkelen 
dan hun leeftijdgenoten in tweeoudergezinnen. 

Jonge mantelzorgers

Het percentage (potentiële) jonge mantelzorgers 
is berekend als het percentage jongeren dat een 
gezinslid heeft met een lichamelijke of psychische 
ziekte of verslaving. Jonge mantelzorgers hebben 
vaak een hechte familieband en vertonen vaker 
pro-sociaal gedrag. Als de zorgsituatie echter te 
intensief wordt, kunnen ook jonge mantelzorgers 
overbelast raken.

Ingrijpende levensgebeurtenissen 
waarmee jongeren in Heemstede te maken 
hebben (gehad):

Scheiding ouders

Ziek gezinslid
(mogelijk jonge 
mantelzorgers)

Psychische ziekte
(jongere zelf)

Lichamelijke ziekte
(jongere zelf)

Gemeente

Regio

Geen moeite, wel opletten

Geen moeite, wel opletten
Enige tot grote moeite

Enige tot grote moeite

Gezinssituatie I

78%

12%

3%7%nvt

Gezinssamenstelling van de leerlingen in uw gemeente

Bij beide ouders samen

Afwisselend bij beide ouders (co-
ouderschap)

Bij vader of moeder en zijn/haar partner

In eenoudergezin

Op zichzelf of bij anderen

23%

15%

3%

2%

0% 10% 20% 30%

Regio Kennemerland

Heemstede

Moeite met rondkomen (gezin)

21%

8%

9%

11%
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Jongeren voelen zich minder gelukkig 
dan voor corona

Een belangrijke indicator voor het welzijn van 
jongeren is hoe gelukkig zij zich voelen. Net zoals 
in 2019 is dit ook in de Gezondheidsmonitor 
Jeugd 2021 nagevraagd. Uit de resultaten blijkt 
dat de meerderheid van de jongeren in 
Heemstede zich (heel) gelukkig voelt          . Wel 
voelen minder jongeren zich gelukkig dan voor 
de corona crisis.

Gezondheid is meer dan de afwezigheid van 
lichamelijke klachten. Jongeren kunnen zelf het 
beste aangeven hoe zij hun eigen gezondheid 
ervaren, dit is een betrouwbare indicator voor de 
algehele gezondheidstoestand van jongeren. Uit 
de resultaten blijkt dat de meerderheid van de 
jongeren in Heemstede de eigen 
gezondheid als (zeer) goed ervaart. Dit is minder 
dan in 2019 (toen 86%).

Hoe gezond voelen jongeren zich in de coronatijd? 

Gezondheidsklachten zoals buikpijn, hoofdpijn, 
hartkloppingen, maar ook moeheid, prikkelbaarheid, 
slaap- of concentratieproblemen, kunnen, naast 
andere oorzaken, het gevolg zijn van stressvolle of 
traumatische gebeurtenissen. In 2021 is daarom 
onderzocht hoe vaak jongeren last hadden van 
dergelijke klachten. 

De meest voorkomende klachten in Kennemerland

• Vermoeidheid (42%)

• Hoofdpijn (30%)

• Concentratieproblemen (25%) 

• Duizelig / licht in het hoofd (24%)

• Prikkelbaar/ geïrriteerd (23%)

• Slaapproblemen (23%)

Geluk & Gezondheid I

83%
74%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2019 2021

Voelt zich meestal (zeer) gelukkig

Heemstede Regio Kennemerland 86% 81%87% 76%88% 79%

Jongens Meisjes

Ervaart een (zeer) goede gezondheid

Heemstede Regio Kennemerland Nederland

Ervaart (zeer) vaak 5 of meer gezondheidsklachten

Heemstede Regio 
Kennemerland

Jongens 11% 10%

Meisjes 27% 30%

Heemstede Regio Kennemerland

Jongens 76% 79%
Meisjes 72% 73%

Voelt zich meestal (zeer) gelukkig

(74%)
(82%)
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Aan jongeren is gevraagd of de coronamaatregelen 
een positieve of negatieve impact hebben gehad op…

Zorg en hulp

De meeste jongeren in Heemstede geven 
aan dat zij bij iemand terecht kunnen als ze met 
een probleem zitten.          had extra hulp/steun 
nodig tijdens de coronaperiode. Het ging daarbij 
om:

• Hulp bij schoolwerk
• Hulp omdat ze niet lekker in hun vel

zaten
• Hulp bij ruzie of problemen met

hun ouders 
• Hulp bij lichamelijke klachten of pijn 

Coronaperiode 

Coronamaatregelen zoals lockdowns, sluiting van 
scholen, digitale lessen en 1,5 meter afstand 
houden, grijpen diep in op het dagelijks leven van 
jongeren. Ook persoonlijke gebeurtenissen die 
jongeren hebben meegemaakt tijdens de 
coronaperiode kunnen grote impact hebben 
(zoals in quarantaine gaan, het doormaken van 
corona, ziekte of overlijden van een naaste (al 
dan niet door corona)). van de jongeren 
heeft zo’n gebeurtenis meegemaakt. 
van de jongeren in Heemstede geeft aan nog 
steeds last te hebben van gebeurtenissen die ze 
hebben meegemaakt in de coronaperiode.

Tijdens de lockdown:

Kon thuis een plek voor 
zichzelf vinden als dat 
nodig was

Vond het gemakkelijk 
om buiten op 1,5 meter 
afstand vrienden of 
familie te ontmoeten

1,5 m

Jongeren & corona I

…de schoolprestaties*

…het leven in het algemeen*

Wat hebben de jongeren uit Heemstede  
meegemaakt tijdens de coronaperiode?

74%

19%

53%

19%

41%

8%

18%

2%

12%

12%

Zelf in quarantaine geweest

Zelf corona gehad

Naaste heeft corona gehad

Naaste heeft in het ziekenhuis gelegen
vanwege corona

Naaste heeft in het ziekenhuis gelegen (niet
corona)

Naaste is overleden aan corona

Naaste is overleden (niet corona)

Minder werk of inkomen voor (een van) de
ouders

31%

31%

36%

35%

34%

34%

Klas 2

Klas 4

Negatief Neutraal Positief

26%

34%

41%

36%

33%

30%

Klas 2

Klas 4

Negatief Neutraal Positief

82%

62%

(85%)

42%

(26%)

(17%)

(5%)

(4%)

31%

30%

31%

41%

37%

30%

Jongens

Meisjes

34%

28%

35%

41%

31%

32%

Jongens

Meisjes

*De interpretatie van de resultaten van dit 
item is niet geheel duidelijk, zie ook de 
kanttekening in het Definitiedocument.
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 Terug naar inhoudsopgavePesten & Schoolklimaat

De helft vindt het (hartstikke) 
leuk op school

I

Pesten op school en online toegenomen
Wanneer jongeren worden gepest, kan dit negatieve gevolgen hebben voor de lichamelijke 
en sociaal-emotionele gezondheid. Daarnaast kunnen schoolprestaties afnemen, net als de 
motivatie om naar school te gaan. De resultaten van de Gezondheidsmonitor Jeugd laten 
zien dat         in de afgelopen 3 maanden is gepest op school en       via internet. Beide 
percentages zijn hoger dan in 2019. Gepest worden op school komt het meest voor bij 
jongens, online gepest worden relatief het meest bij tweedeklassers en bij vmbo-leerlingen.

12%
10%

8%

5%

9%

0%

5%

10%

15%

20%

2009 2013 2015 2019 2021

Is de afgelopen 3 maanden op school
gepest

Heemstede Regio Kennemerland

4%

6%

3%
6%

0%

5%

10%

15%

20%

2013 2015 2019 2021

Is de afgelopen 3 maanden online gepest

Heemstede Regio Kennemerland

11%

9%

10%

9%

14%

4%

Vmbo

Havo/Vwo

Klas 2

Klas 4

Jongens

Meisjes

Pesten op school

8%

5%

8%

3%

6%

4%

Vmbo

Havo/Vwo

Klas 2

Klas 4

Jongens

Meisjes

Pesten online

9% 6%

50%
40%

10% Vindt het (hartstikke)
leuk op school
Vindt school 'gaat wel'

Vindt het niet leuk of
vreselijk op school

65%
58%

50%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2015 2019 2021

Vindt het (hartstikke) leuk op school

Heemstede Regio Kennemerland

Een positief schoolklimaat is van belang bij 
het creëren van een prettige omgeving 
voor leerlingen om te leren, talenten te 
ontwikkelen en volwassen te worden. 
Leerlingen die het goed naar hun zin 
hebben op school, zijn meer gemotiveerd 
om te leren en halen vaak betere cijfers.
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Meeste stress door school of huiswerk
In 2021 geeft van de jongeren uit Heemstede  
aan zich (zeer) vaak gestrest te voelen door één 
of meer factoren. In 2019 was dat eveneens 52%. 
Meisjes ervaren veel vaker stress door één of meer 
factoren dan jongens, jongeren op het havo/vwo 
veel vaker dan jongeren op het vmbo, en 
vierdeklassers vaker dan tweedeklassers.    

voelde zich (zeer) vaak gestrest door school 
of huiswerk. Andere gebieden waarop jongeren 
veel stress ervaren zijn onder andere wat anderen 
van hem of haar vinden en de combinatie van 
alles wat de jongere moet doen.

Alles wat de jongere moet 
doen

Mening van 
anderenSchool / 

huiswerk

Eigen 
problemen

Thuissituatie

Eén op de drie jongeren voelde zich de 
laatste 4 weken eenzaam

Mentaal welbevinden

Suïcide
Van de jongeren in Heemstede  heeft          
in de laatste 12 maanden er wel eens 
serieus over gedacht een eind te maken 
aan zijn/haar leven.   

heeft in de laatste 12 maanden een 
poging ondernomen om een eind te 
maken aan zijn/haar leven. 

In juni 2022 verschijnt een factsheet over 
suïcidegedachten onder jeugd en 
volwassenen in Kennemerland.

Kijk voor meer informatie over dit 
onderwerp op: www.113.nl

Psychische klachten worden gemeten met de ‘Mental Health Inventory 5’ (MHI-5). Het geeft een indicatie 
van de psychische gezondheid, waaronder bijvoorbeeld depressieve klachten. van de leerlingen in 
Heemstede  heeft psychische klachten, meisjes veel meer dan jongens .  Daarnaast zien we 
meer psychische klachten bij havo/vwo leerlingen dan bij vmbo leerlingen. 

Meer psychische klachten dan in voorgaande jaren

Laatste 4 weken Afgelopen jaar

I

Heeft zich soms of vaak tot altijd eenzaam gevoeld

13%

21%

26%

34%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2009 2013 2015 2019 2021

Heeft psychische klachten

Heemstede Regio Kennemerland

10%

16% 16%

24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2009 2013 2015 2019 2021

Had afgelopen jaar wel eens 
suïcidale gedachten

24% 22% 20%

10% 10% 10%
32% 28% 26%

11% 14% 13%

Gemeente Soms Vaak tot altijd

Kennemerland Soms Vaak tot altijd

Nederland Soms Vaak tot altijd

24%

2%

38%

38%

13% 31%

10%

16%

52%
34%

(44%) (24%)
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		Nederland		0.76		0.692		0.798		0.776		0.746		0.767		0.758		0.096		0.097		0.095		0.093		0.098		0.103		0.087		0.043		0.063		0.032		0.044		0.043		0.037		0.048		0.09		0.129		0.067		0.078		0.1		0.084		0.097		0.011		0.019		0.007		0.009		0.013		0.009		0.01		0.22		0.254		0.2		0.225		0.215		0.198		0.24		0.035		0.05		0.027		0.03		0.04		0.03		0.036		0.236		0.295		0.203		0.215		0.254		0.232		0.235		0.102		0.124		0.09		0.101		0.103		0.099		0.1		0.093		0.087		0.096		0.069		0.114		0.059		0.118		0.13		0.143		0.122		0.124		0.135		0.11		0.147		0.806		0.787		0.817		0.84		0.775		0.863		0.755		0.304		0.275		0.321		0.275		0.331		0.189		0.418		0.205		0.195		0.21		0.175		0.231		0.109		0.302		0.535		0.491		0.56		0.51		0.558		0.534		0.534		0.177		0.185		0.173		0.155		0.197		0.171		0.184		0.415		0.372		0.439		0.409		0.42		0.37		0.466		0.084		0.097		0.077		0.089		0.08		0.068		0.103		0.041		0.045		0.039		0.04		0.042		0.032		0.05		0.123		0.122		0.124		0.114		0.131		0.111		0.135		0.212		0.169		0.236		0.166		0.253		0.197		0.225		0.403		0.344		0.436		0.397		0.408		0.356		0.458		0.385		0.487		0.328		0.437		0.338		0.447		0.317		0.279		0.222		0.311		0.236		0.318		0.282		0.274		0.362		0.349		0.369		0.363		0.36		0.333		0.391		0.359		0.429		0.32		0.401		0.322		0.385		0.335		0.093		0.089		0.096		0.079		0.107		0.073		0.111		0.303		0.219		0.35		0.244		0.356		0.29		0.315		0.603		0.692		0.554		0.677		0.537		0.637		0.573		0.104		0.086		0.114		0.104		0.104		0.096		0.113		0.297		0.225		0.336		0.257		0.332		0.274		0.321		0.599		0.689		0.549		0.639		0.564		0.63		0.566		0.787		0.756		0.804		0.804		0.772		0.816		0.76		0.54		0.522		0.55		0.543		0.538		0.538		0.545		0.857		0.826		0.874		0.851		0.863		0.846		0.874		0.222		0.199		0.235		0.214		0.23		0.194		0.253		0.181		0.165		0.19		0.167		0.194		0.103		0.262		0.059		0.066		0.055		0.048		0.069		0.035		0.083		0.053		0.058		0.05		0.047		0.059		0.034		0.075		0.36		0.314		0.386		0.319		0.397		0.241		0.486		0.092		0.092		0.091		0.072		0.11		0.052		0.13		0.148		0.149		0.148		0.126		0.168		0.078		0.215		0.165		0.149		0.174		0.163		0.167		0.084		0.245		0.278		0.219		0.31		0.233		0.318		0.165		0.396		0.476		0.437		0.497		0.427		0.519		0.335		0.622		0.045		0.061		0.036		0.062		0.029		0.045		0.038		0.027		0.042		0.02		0.04		0.016		0.029		0.023		0.023		0.032		0.019		0.032		0.016		0.02		0.024		0.011		0.015		0.009		0.017		0.006		0.009		0.013		0.219		0.208		0.226		0.194		0.243		0.163		0.279		0.104		0.099		0.107		0.091		0.115		0.065		0.139		0.287		0.266		0.299		0.272		0.301		0.229		0.354		0.137		0.131		0.14		0.116		0.156		0.082		0.187		0.241		0.238		0.243		0.243		0.239		0.184		0.286		0.265		0.272		0.262		0.318		0.218		0.408		0.103		0.039		0.048		0.034		0.02		0.056		0.033		0.044		0.492		0.444		0.518		0.495		0.49		0.523		0.463		0.868		0.795		0.909		0.881		0.856		0.865		0.873		0.782		0.683		0.836		0.8		0.765		0.805		0.761		0.887		0.832		0.917		0.904		0.872		0.904		0.87		0.18		0.195		0.172		0.059		0.288		0.172		0.187		0.154		0.151		0.155		0.039		0.257		0.139		0.168		0.115		0.126		0.109		0.036		0.186		0.121		0.103		0.88		0.88		0.88		0.872		0.887		0.913		0.852		0.648		0.634		0.656		0.659		0.637		0.755		0.537		0.409		0.408		0.41		0.403		0.415		0.521		0.286		0.12		0.121		0.12		0.104		0.135		0.091		0.141		0.36		0.342		0.37		0.342		0.375		0.294		0.436		0.52		0.537		0.51		0.553		0.49		0.616		0.423		0.544		0.492		0.573		0.525		0.562		0.56		0.526		0.053		0.055		0.052		0.049		0.057		0.04		0.058		0.463		0.425		0.484		0.528		0.404		0.445		0.492		0.035		0.044		0.03		0.034		0.036		0.029		0.035		0.739		0.739		0.739		0.764		0.716		0.771		0.718		0.208		0.208		0.207		0.213		0.202		0.167		0.252		0.241		0.238		0.243		0.243		0.239		0.184		0.286		0.122		0.126		0.12		0.12		0.124		0.09		0.143		0.409		0.388		0.42		0.396		0.42		0.333		0.485		0.46		0.56		0.405		0.528		0.4		0.502		0.421		0.129		0.124		0.131		0.116		0.14		0.113		0.141		0.38		0.468		0.331		0.44		0.326		0.469		0.286		0.237		0.194		0.261		0.197		0.273		0.163		0.312		0.033		0.044		0.028		0.037		0.03		0.047		0.017		0.108		0.136		0.093		0.141		0.079		0.108		0.098		0.045		0.061		0.036		0.062		0.029		0.045		0.038		0.073		0.085		0.067		0.091		0.057		0.061		0.081		0.023		0.032		0.019		0.032		0.016		0.02		0.024		0.107		0.118		0.101		0.098		0.115		0.068		0.147		0.033		0.044		0.028		0.037		0.03		0.047		0.017		0.161		0.162		0.16		0.163		0.16		0.183		0.139		0.435		0.396		0.456		0.429		0.441		0.474		0.396		0.27		0.259		0.276		0.117		0.407		0.254		0.283		0.048		0.061		0.041		0.02		0.073		0.047		0.044		0.462		0.441		0.096		0.759		0.707		0.788		0.743		0.773		0.735		0.784		0.208		0.208		0.207		0.213		0.202		0.167		0.252		0.184		0.144		0.206		0.187		0.181		0.152		0.219		0.125		0.116		0.131		0.139		0.113		0.104		0.149

		Regio Kennemerland		0.564		0.564		nvt		0.588		0.533		0.573		nvt		0.105		0.105		nvt		0.134		0.067		0.11		nvt		0.087		0.087		nvt		0.103		0.067		0.079		nvt		0.14		0.14		nvt		0.124		0.16		0.146		nvt		0.105		0.105		nvt		0.052		0.173		0.091		nvt		0.291		0.291		nvt		0.268		0.32		0.287		nvt		0.052		0.052		nvt		nvt		0.067		0.03		nvt		0.374		0.374		nvt		0.371		0.378		0.368		nvt		0.094		0.094		nvt		0.062		0.135		0.092		nvt		0.1		0.1		nvt		0.073		0.135		0.08		nvt		0.176		0.176		nvt		0.167		0.189		0.173		nvt		0.814		0.814		nvt		0.804		0.827		0.823		nvt		0.224		0.224		nvt		0.25		0.189		0.21		nvt		0.095		0.095		nvt		0.104		0.082		0.08		nvt		0.45		0.45		nvt		0.453		0.446		0.453		nvt		0.172		0.172		nvt		0.168		0.176		0.174		nvt		0.278		0.278		nvt		0.284		0.27		0.273		nvt		0.053		0.053		nvt		0.074		nvt		0.056		nvt		nvt		nvt		nvt		nvt		nvt		nvt		nvt		0.136		0.136		nvt		0.116		0.162		0.124		nvt		0.112		0.112		nvt		0.156		nvt		0.118		nvt		0.331		0.331		nvt		0.229		0.466		0.317		nvt		0.556		0.556		nvt		0.615		0.479		0.565		nvt		0.16		0.16		nvt		0.156		0.164		0.161		nvt		0.325		0.325		nvt		0.302		0.356		0.329		nvt		0.515		0.515		nvt		0.542		0.479		0.509		nvt		0.083		0.083		nvt		0.104		nvt		0.081		nvt		0.178		0.178		nvt		0.083		0.301		0.174		nvt		0.74		0.74		nvt		0.812		0.644		0.745		nvt		0.101		0.101		nvt		0.115		0.082		0.099		nvt		0.237		0.237		nvt		0.188		0.301		0.242		nvt		0.663		0.663		nvt		0.698		0.616		0.658		nvt		0.776		0.776		nvt		0.802		0.743		0.784		nvt		0.482		0.482		nvt		0.5		0.459		0.481		nvt		0.799		0.799		nvt		0.802		0.795		0.796		nvt		0.186		0.186		nvt		0.191		0.178		0.176		nvt		0.102		0.102		nvt		0.117		0.082		0.075		nvt		0.06		0.06		nvt		0.064		nvt		0.044		nvt		0.072		0.072		nvt		0.074		0.068		0.063		nvt		0.164		0.164		nvt		0.134		0.203		0.141		nvt		0.047		0.047		nvt		nvt		nvt		0.031		nvt		0.076		0.076		nvt		0.062		0.095		0.061		nvt		0.082		0.082		nvt		0.124		nvt		0.08		nvt		0.123		0.123		nvt		0.093		0.162		0.104		nvt		0.271		0.271		nvt		0.26		0.284		0.253		nvt		0.112		0.112		nvt		0.156		nvt		0.099		nvt		0.065		0.065		nvt		0.104		nvt		0.062		nvt		0.036		0.036		nvt		0.052		nvt		0.031		nvt		nvt		nvt		nvt		nvt		nvt		nvt		nvt		0.14		0.14		nvt		0.165		0.108		0.141		nvt		0.105		0.105		nvt		0.124		0.081		0.092		nvt		0.199		0.199		nvt		0.196		0.203		0.196		nvt		0.099		0.099		nvt		0.113		0.081		0.092		nvt		0.219		0.219		nvt		0.26		0.164		0.198		nvt		0.444		0.444		nvt		0.448		0.438		0.463		nvt		0.047		0.047		nvt		0.052		nvt		0.043		nvt		0.465		0.465		nvt		0.531		0.378		0.475		nvt		0.649		0.649		nvt		0.68		0.608		0.656		nvt		0.632		0.632		nvt		0.629		0.635		0.644		nvt		0.801		0.801		nvt		0.784		0.824		0.81		nvt		0.229		0.229		nvt		0.115		0.378		0.216		nvt		0.124		0.124		nvt		0.073		0.189		0.111		nvt		0.088		0.088		nvt		0.073		0.108		0.086		nvt		0.867		0.867		nvt		0.815		0.932		0.867		nvt		0.696		0.696		nvt		0.691		0.703		0.712		nvt		0.503		0.503		nvt		0.412		0.622		0.509		nvt		0.088		0.088		nvt		0.093		0.081		0.086		nvt		0.24		0.24		nvt		0.268		0.203		0.239		nvt		0.673		0.673		nvt		0.639		0.716		0.675		nvt		0.456		0.456		nvt		0.463		0.446		0.466		nvt		nvt		nvt		nvt		nvt		nvt		nvt		nvt		0.523		0.523		nvt		0.536		0.507		0.53		nvt		nvt		nvt		nvt		nvt		nvt		nvt		nvt		0.762		0.762		nvt		0.773		0.747		0.762		nvt		0.173		0.173		nvt		0.16		0.189		0.162		nvt		0.219		0.219		nvt		0.26		0.164		0.198		nvt		0.107		0.107		nvt		0.125		0.082		0.086		nvt		0.359		0.359		nvt		0.415		0.288		0.327		nvt		0.592		0.592		nvt		0.604		0.575		0.602		nvt		0.095		0.095		nvt		0.125		nvt		0.099		nvt		0.538		0.538		nvt		0.573		0.493		0.54		nvt		0.148		0.148		nvt		0.167		0.123		0.149		nvt		0.065		0.065		nvt		0.062		0.068		0.068		nvt		0.201		0.201		nvt		0.302		0.068		0.186		nvt		0.112		0.112		nvt		0.156		nvt		0.099		nvt		0.095		0.095		nvt		0.135		nvt		0.087		nvt		0.036		0.036		nvt		0.052		nvt		0.031		nvt		0.048		0.048		nvt		0.053		nvt		0.05		nvt		0.065		0.065		nvt		0.062		0.068		0.068		nvt		0.135		0.135		nvt		0.155		0.108		0.123		nvt		0.327		0.327		nvt		0.32		0.338		0.319		nvt		0.298		0.298		nvt		0.177		0.458		0.28		nvt		0.029		0.029		nvt		nvt		nvt		0.031		nvt		0.523		0.384		0.093		0.633		0.633		nvt		0.632		0.635		0.634		nvt		0.173		0.173		nvt		0.16		0.189		0.162		nvt		0.118		0.118		nvt		0.095		0.149		0.118		nvt		0.101		0.101		nvt		0.084		0.122		0.099		nvt
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		Haarlemmerliede c.a. 		0.801		0.775		0.81		0.778		0.822		0.774		0.823		0.081		nvt		0.091		0.101		0.063		0.077		0.086		0.03		nvt		0.028		nvt		0.034		0.039		nvt		0.078		0.112		0.067		0.089		0.069		0.097		0.063		nvt		nvt		nvt		nvt		nvt		nvt		nvt		0.231		0.3		0.209		0.245		0.218		0.205		0.251		0.042		0.062		0.036		nvt		0.057		0.045		0.04		0.209		0.208		0.209		0.237		0.182		0.245		0.172		0.12		0.143		0.112		0.096		0.141		0.123		0.112		0.077		nvt		0.084		0.045		0.106		0.065		0.077		0.122		0.13		0.12		0.09		0.152		0.123		0.118		0.828		0.772		0.846		0.824		0.832		0.872		0.793		0.266		0.269		0.265		0.231		0.298		0.15		0.36		0.214		0.197		0.219		0.24		0.189		0.106		0.303		0.508		0.48		0.516		0.51		0.506		0.487		0.527		0.155		0.16		0.153		0.116		0.19		0.171		0.142		0.467		0.387		0.492		0.497		0.44		0.408		0.521		0.121		0.093		0.129		0.129		0.113		0.092		0.148		0.077		nvt		0.085		0.09		0.065		0.072		0.083		0.124		0.147		0.117		0.11		0.137		0.118		0.13		0.214		0.192		0.221		0.194		0.234		0.216		0.21		0.382		0.274		0.414		0.348		0.413		0.34		0.419		0.404		0.534		0.365		0.458		0.353		0.444		0.371		0.286		0.192		0.313		0.271		0.299		0.288		0.281		0.382		0.37		0.386		0.368		0.395		0.366		0.395		0.332		0.438		0.301		0.361		0.305		0.346		0.323		0.115		0.096		0.12		0.129		0.102		0.118		0.108		0.261		0.137		0.297		0.213		0.305		0.255		0.263		0.624		0.767		0.582		0.658		0.593		0.627		0.629		0.137		0.137		0.137		0.155		0.12		0.137		0.138		0.239		0.26		0.233		0.181		0.293		0.229		0.246		0.624		0.603		0.631		0.665		0.587		0.634		0.617		0.756		0.726		0.765		0.786		0.729		0.768		0.743		0.494		0.431		0.512		0.484		0.503		0.47		0.515		0.903		0.931		0.895		0.916		0.891		0.894		0.916		0.22		0.181		0.232		0.208		0.232		0.199		0.236		0.182		0.167		0.187		0.188		0.177		0.132		0.218		0.072		nvt		0.081		0.071		0.073		0.06		0.079		0.063		nvt		0.065		0.078		0.049		0.033		0.091		0.346		0.312		0.356		0.306		0.382		0.231		0.444		0.104		0.105		0.104		0.103		0.106		0.071		0.124		0.129		0.145		0.124		0.115		0.141		0.065		0.178		0.16		0.184		0.152		0.173		0.147		0.065		0.237		0.248		0.211		0.26		0.218		0.276		0.155		0.325		0.465		0.442		0.472		0.446		0.482		0.295		0.615		0.043		nvt		0.04		0.064		nvt		0.039		0.047		0.034		nvt		0.028		0.058		nvt		0.032		0.036		0.031		nvt		0.028		0.045		nvt		nvt		0.047		nvt		nvt		nvt		nvt		nvt		nvt		nvt		0.18		0.145		0.191		0.141		0.216		0.161		0.188		0.113		0.132		0.108		0.141		0.088		0.09		0.135		0.284		0.299		0.279		0.312		0.257		0.199		0.359		0.107		0.065		0.12		0.121		0.094		0.109		0.1		0.204		0.141		0.223		0.221		0.189		0.164		0.232		0.271		0.211		0.289		0.344		0.202		0.45		0.11		0.046		nvt		0.044		nvt		0.076		0.065		0.029		0.439		0.397		0.452		0.455		0.425		0.441		0.443		0.909		0.857		0.924		0.911		0.906		0.904		0.912		0.765		0.688		0.788		0.796		0.735		0.795		0.74		0.875		0.831		0.888		0.879		0.871		0.878		0.87		0.202		0.26		0.185		0.103		0.293		0.19		0.21		0.131		0.167		0.12		0.052		0.205		0.105		0.15		0.075		0.097		0.068		0.045		0.102		0.092		0.06		0.856		0.853		0.857		0.855		0.857		0.877		0.842		0.636		0.61		0.644		0.662		0.612		0.712		0.574		0.39		0.442		0.375		0.414		0.368		0.487		0.306		0.125		0.13		0.124		0.127		0.123		0.115		0.129		0.378		0.377		0.378		0.35		0.404		0.288		0.459		0.497		0.494		0.498		0.522		0.474		0.596		0.412		0.534		0.461		0.556		0.535		0.532		0.578		0.488		0.053		nvt		0.061		0.032		0.073		0.053		0.049		0.438		0.4		0.451		0.447		0.431		0.429		0.451		0.025		nvt		0.024		nvt		0.03		nvt		0.037		0.774		0.785		0.771		0.786		0.763		0.744		0.81		0.264		0.28		0.259		0.279		0.25		0.192		0.331		0.204		0.141		0.223		0.221		0.189		0.164		0.232		0.101		0.07		0.109		0.097		0.104		0.092		0.104		0.428		0.389		0.439		0.435		0.421		0.364		0.479		0.525		0.589		0.506		0.587		0.467		0.542		0.509		0.143		0.178		0.133		0.142		0.144		0.124		0.156		0.41		0.479		0.39		0.471		0.353		0.49		0.335		0.196		0.178		0.201		0.213		0.18		0.157		0.228		0.032		nvt		0.028		0.039		nvt		0.053		nvt		0.12		0.092		0.128		0.16		0.082		0.129		0.101		0.043		nvt		0.04		0.064		nvt		0.039		0.047		0.076		0.066		0.08		0.09		0.064		0.077		0.076		0.031		nvt		0.028		0.045		nvt		nvt		0.047		0.095		0.07		0.102		0.104		0.086		0.046		0.134		0.032		nvt		0.028		0.039		nvt		0.053		nvt		0.107		0.104		0.108		0.121		0.094		0.103		0.112		0.373		0.377		0.372		0.427		0.324		0.429		0.32		0.267		0.274		0.265		0.155		0.371		0.255		0.275		0.04		0.069		0.032		0.039		0.042		0.059		nvt		0.438		0.462		0.099		0.805		0.747		0.823		0.819		0.792		0.783		0.822		0.264		0.28		0.259		0.279		0.25		0.192		0.331		0.223		0.173		0.238		0.271		0.179		0.171		0.272		0.149		0.12		0.157		0.2		0.101		0.105		0.189

		Overige kernen Haarlemmermeer		0.606		0.606		nvt		0.625		0.585		0.626		0.589		0.121		0.121		nvt		0.125		0.116		0.14		0.099		0.085		0.085		nvt		0.062		0.11		0.078		0.093		0.165		0.165		nvt		0.165		0.165		0.134		0.199		0.024		0.024		nvt		nvt		nvt		nvt		nvt		0.3		0.3		nvt		0.312		0.287		0.277		0.333		0.059		0.059		nvt		0.064		0.055		0.034		0.06		0.341		0.341		nvt		0.331		0.352		0.329		0.361		0.152		0.152		nvt		0.189		0.113		0.145		0.143		0.086		0.086		nvt		0.071		0.101		0.064		0.096		0.183		0.183		nvt		0.178		0.189		0.156		0.204		0.786		0.786		nvt		0.799		0.773		0.836		0.747		0.274		0.274		nvt		0.276		0.272		0.188		0.365		0.184		0.184		nvt		0.19		0.178		0.094		0.283		0.458		0.458		nvt		0.479		0.436		0.491		0.421		0.156		0.156		nvt		0.17		0.141		0.15		0.152		0.33		0.33		nvt		0.333		0.327		0.305		0.352		0.078		0.078		nvt		0.109		0.045		0.072		0.09		0.031		0.031		nvt		nvt		0.038		nvt		0.034		0.103		0.103		nvt		0.091		0.115		0.084		0.11		0.144		0.144		nvt		0.116		0.174		0.127		0.167		0.31		0.31		nvt		0.311		0.31		0.205		0.431		0.545		0.545		nvt		0.573		0.516		0.669		0.403		0.132		0.132		nvt		0.141		0.123		0.103		0.168		0.356		0.356		nvt		0.344		0.37		0.285		0.427		0.511		0.511		nvt		0.515		0.506		0.612		0.406		0.088		0.088		nvt		0.086		0.09		0.055		0.104		0.195		0.195		nvt		0.178		0.213		0.152		0.25		0.717		0.717		nvt		0.736		0.697		0.794		0.646		0.076		0.076		nvt		0.117		0.032		0.055		0.099		0.18		0.18		nvt		0.16		0.201		0.145		0.218		0.744		0.744		nvt		0.722		0.766		0.8		0.683		0.727		0.727		nvt		0.731		0.723		0.804		0.66		0.498		0.498		nvt		0.478		0.519		0.589		0.401		0.839		0.839		nvt		0.825		0.853		0.81		0.875		0.159		0.159		nvt		0.167		0.15		0.146		0.175		0.165		0.165		nvt		0.173		0.157		0.115		0.21		0.061		0.061		nvt		0.058		0.065		0.051		0.07		0.055		0.055		nvt		0.032		0.078		0.038		0.063		0.289		0.289		nvt		0.284		0.295		0.2		0.388		0.111		0.111		nvt		0.083		0.141		0.059		0.156		0.179		0.179		nvt		0.154		0.206		0.094		0.26		0.185		0.185		nvt		0.195		0.173		0.094		0.272		0.246		0.246		nvt		0.249		0.244		0.147		0.333		0.431		0.431		nvt		0.438		0.423		0.282		0.571		0.114		0.114		nvt		0.149		0.076		0.106		0.11		0.083		0.083		nvt		0.119		0.045		0.071		0.096		0.043		0.043		nvt		0.054		0.032		nvt		0.062		nvt		nvt		nvt		nvt		nvt		nvt		nvt		0.201		0.201		nvt		0.176		0.227		0.165		0.23		0.102		0.102		nvt		0.106		0.098		0.04		0.155		0.261		0.261		nvt		0.259		0.264		0.222		0.318		0.129		0.129		nvt		0.129		0.129		0.057		0.182		0.269		0.269		nvt		0.301		0.237		0.201		0.312		0.259		0.259		nvt		0.346		0.171		0.415		0.087		0.04		0.04		nvt		0.03		0.051		nvt		0.068		0.383		0.383		nvt		0.369		0.397		0.466		0.299		0.829		0.829		nvt		0.811		0.848		0.819		0.85		0.716		0.716		nvt		0.698		0.734		0.725		0.694		0.859		0.859		nvt		0.851		0.868		0.865		0.844		0.247		0.247		nvt		0.112		0.385		0.256		0.238		0.189		0.189		nvt		0.076		0.305		0.191		0.189		0.174		0.174		nvt		0.081		0.269		0.178		0.153		0.851		0.851		nvt		0.824		0.88		0.916		0.8		0.592		0.592		nvt		0.571		0.615		0.665		0.524		0.358		0.358		nvt		0.288		0.432		0.5		0.209		0.096		0.096		nvt		0.107		0.086		0.08		0.108		0.343		0.343		nvt		0.325		0.362		0.274		0.432		0.56		0.56		nvt		0.568		0.552		0.646		0.459		0.453		0.453		nvt		0.412		0.497		0.467		0.431		0.055		0.055		nvt		0.064		0.046		nvt		0.085		0.366		0.366		nvt		0.44		0.287		0.371		0.377		0.055		0.055		nvt		0.064		0.046		nvt		0.078		0.772		0.772		nvt		0.782		0.761		0.798		0.747		0.22		0.22		nvt		0.262		0.175		0.224		0.215		0.269		0.269		nvt		0.301		0.237		0.201		0.312		0.143		0.143		nvt		0.154		0.132		0.082		0.184		0.366		0.366		nvt		0.372		0.359		0.287		0.434		0.624		0.624		nvt		0.61		0.639		0.681		0.562		0.11		0.11		nvt		0.14		0.077		0.108		0.111		0.509		0.509		nvt		0.497		0.523		0.673		0.333		0.192		0.192		nvt		0.178		0.206		0.091		0.299		0.046		0.046		nvt		0.086		nvt		0.051		0.043		0.206		0.206		nvt		0.274		0.134		0.182		0.226		0.114		0.114		nvt		0.149		0.076		0.106		0.11		0.089		0.089		nvt		0.119		0.057		0.076		0.096		0.043		0.043		nvt		0.054		0.032		nvt		0.062		0.138		0.138		nvt		0.158		0.118		0.082		0.196		0.046		0.046		nvt		0.086		nvt		0.051		0.043		0.138		0.138		nvt		0.161		0.115		0.165		0.116		0.369		0.369		nvt		0.333		0.408		0.406		0.342		0.333		0.333		nvt		0.182		0.487		0.331		0.308		0.108		0.108		nvt		0.069		0.147		0.086		0.112		0.366		0.493		0.142		0.679		0.679		nvt		0.679		0.679		0.701		0.648		0.22		0.22		nvt		0.262		0.175		0.224		0.215		0.146		0.146		nvt		0.139		0.154		0.132		0.159		0.118		0.118		nvt		0.133		0.103		0.102		0.145
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		groep		0.82		0.83		0.89		0.85		0.806		0.82		0.739		0.43		0.32		0.24		0.25		0.27		0.19		0.16		0.161		0.14		0.09		0.08		0.04		0.048				0.03		0.033		0.15		0.11		0.12		0.08		0.108		0.05		0.06		0.05		0.073		0.08		0.07		0.107		0.39		0.36		0.56		0.49		0.463		0.18		0.23		NB		0.23		0.304		0.17		0.17		NB		0.16		0.241		0.56		0.51		NB		0.115

		Nederland		0.86		0.83		0.86		0.82		0.814		0.81		0.762		0.55		0.57		0.44		0.36		0.298		0.24		0.13		0.135		0.19		0.29		0.24		0.1		0.029		0.1		0.04		0.065		0.22		0.27		0.25		0.24		0.201		0.09		0.08		0.11		0.095		0.13		0.04		0.048		0.28		0.164		0.49		0.5		0.523		0.13		0.28		NB		0.23		0.224		0.13		0.17		NB		0.19		0.219		0.57		0.42		0.21		0.088

		Kennemerland		0.83		0.81		0.92		0.86		0.75		0.81		0.728		0.48		0.36		0.25		0.22		0.621		0.26		0.16		0.14		0.12		0.1		0.04		0.02		0.119		0.02		0.02		nvt		0.11		0.09		0.07		0.03		0.066		0.05		0.03		0.03		0.066		0.04		0.05		0.113		0.51		0.551		0.74		0.53		0.533		0.16		0.26		NB		0.32		0.353		0.13		0.18		NB		0.18		0.261		0.7		0.58		0.11		0.284

		Beverwijk		0.78		0.73		0.84		0.85		0.757		0.87		0.714		0.47		0.33		0.28		0.21		0.203		0.17		0.15		0.102		0.26		0.17		0.14		0.06		0.061		0.1		NB		nvt		0.23		0.17		0.17		0.11		0.104		0.1		0.1		0.05		0.089		0.11		0.06		0.173		0.36		0.381		0.38		0.46		0.357		0.25		0.29		NB		0.2		0.331		0.26		0.22		NB		0.16		0.225		0.46		0.32		0.13		0.129

		Bloemendaal		0.89		0.85		NB		0.92		0.867		0.87		0.802		0.44		0.4		NB		0.38		0.268		NB		0.14		0.191		0.17		0.08		NB		0.1		0.052		NB		NB		nvt		0.07		0.1		NB		0.07		0.094		0.06		NB		0.04		0.054		NB		0.09		0.049		0.47		0.34		NB		0.52		0.547		0.11		0.22		NB		0.15		0.255		0.07		0.15		NB		0.09		0.18		0.7		0.6		0.21		0.092

		Haarlem		0.87		0.89		NB		NB		0.836		NB		0.752		0.39		0.33		NB		NB		0.325		NB		NB		0.185		0.09		0.07		NB		NB		0.072		NB		NB		0.029		0.11		0.06		NB		NB		0.094		0.03		NB		NB		0.062		NB		NB		0.126		NB		0.366		NB		NB		0.514		0.13		0.18		NB		NB		0.312		0.11		0.1		NB		NB		0.241		0.59		0.56		NB		0.162

		Haarlemmermeer		NB		0.81		0.9		NB		0.844		NB		0.78		NB		0.37		0.26		NB		0.354		0.2		NB		0.204		NB		0.1		0.1		NB		0.078		0.02		NB		0.024		NB		0.08		0.07		NB		0.066		0.04		0.04		NB		0.048		0.06		NB		0.11		NB		0.304		0.6		NB		0.425		NB		0.27		NB		NB		0.282		NB		0.16		NB		NB		0.211		NB		0.46		NB		0.16

		Heemstede		0.87		0.86		0.91		0.87		0.818		0.82		0.739		0.37		0.27		0.18		0.27		0.262		0.24		0.2		0.214		0.07		0.01		0.03		0.03		0.03		0.02		NB		0.034		0.1		0.07		0.07		0.07		0.103		0.05		0.06		0.05		0.062		0.04		0.07		0.103		0.43		0.381		0.74		0.54		0.521		0.16		0.21		NB		0.27		0.305		0.13		0.13		NB		0.15		0.239		0.65		0.61		0.16		0.137

		Heemskerk		0.89		0.8		0.93		0.87		0.835		0.83		0.771		0.38		0.27		0.22		0.23		0.251		0.16		0.19		0.166		0.1		0.05		0.07		0.03		0.046		0.04		0.03		0.031		0.12		0.12		0.11		0.07		0.073		0.05		0.07		0.05		0.075		0.1		0.09		0.11		0.47		0.396		0.57		0.5		0.475		0.19		0.23		NB		0.26		0.299		0.17		0.21		NB		0.18		0.236		0.52		0.55		0.07		0.073

		Uitgeest		0.8		NB		NB		0.83		0.808		0.81		0.742		0.52		NB		NB		0.24		0.216		NB		0.17		0.129		0.16		NB		NB		0.03		0.024		NB		0.02		0.045		0.1		NB		NB		0.06		0.139		NB		NB		0.04		0.091		NB		0.05		0.094		0.44		0.435		NB		0.43		0.516		0.2		NB		NB		0.28		0.358		0.21		NB		NB		0.15		0.266		0.44		NB		0.12		0.145

		Velsen		0.81		0.73		0.83		0.8		0.795		0.82		0.667		0.56		0.4		0.3		0.24		0.429		0.13		0.22		0.218		0.37		0.19		0.21		NB (<5)		nvt		0.05		<5		nvt		0.17		0.06		0.19		0.07		0.115		0.08		0.13		0.06		0.077		0.13		0.06		0.141		0.27		0.295		0.4		0.52		0.385		0.15		0.21		NB		0.23		0.346		0.18		0.3		NB		0.11		0.244		0.36		0.43		0.14		0.154

		Zandvoort		0.81		0.85		0.91		0.86		0.797		0.84		0.743		0.42		0.34		0.21		0.3		0.246		0.16		0.14		0.145		0.08		0.04		0.03		NB (<5)		0.02		0.04		0.02		0.029		0.12		0.1		0.1		0.06		0.089		0.04		0.06		0.05		0.05		0.07		0.08		0.09		0.44		0.407		0.59		0.53		0.493		0.17		0.18		NB		0.22		0.34		0.16		0.13		NB		0.13		0.207		0.58		0.55		0.08		0.052





Data figuren

						Moeite met rondkomen (gezin)

						Geen moeite, wel opletten		Enige tot grote moeite

		Kennemerland		Gemeente		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		Haarlemmermeer		Regio		19%		3%

		Nederland		Nederland		22%		4%

		Kolom 'Data R'				37		44

						Gezinssamenstelling

						Bij beide ouders samen		Afwisselend bij beide ouders (co-ouderschap)		Bij vader of moeder en zijn/haar partner		In eenoudergezin		Op zichzelf of bij anderen

		Haarlemmermeer				76%		10%		4%		10%		nvt

		Kolom 'Data R'				2		9		16		23		30

						Voelt zich (zeer) gelukkig 

						Jongens		Meisjes

		Kennemerland		Gemeente		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		Haarlemmermeer		Regio		77%		74%

		Nederland		Nederland		77%		72%

		Kolom 'Data R'				518		519

						Ervaart een (zeer) goede gezondheid

						Jongens		Meisjes				Klas 2		Klas 4

		Kennemerland		Gemeente		ERROR:#N/A		77%				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		Haarlemmermeer		Regio		89%		79%				88%		79%

		Nederland		Nederland		86%		76%				84%		78%

		Kolom 'Data R'				84		85				82		83

						Wat hebben jongeren meegemaakt tijdens corona?

						Zelf in quarantaine geweest		Zelf corona gehad		Naaste heeft corona gehad		Naaste heeft in het ziekenhuis gelegen vanwege corona		Naaste heeft in het ziekenhuis gelegen (niet corona)		Naaste is overleden aan corona		Naaste is overleden (niet corona)		Minder werk of inkomen voor (een van) de ouders

		Haarlemmermeer				56%		16%		43%		6%		21%		4%		11%		13%

		Kolom 'Data R'				100		107		114		121		670		128		677		135

						Impact coronamaatregelen op het leven in het algemeen

						Jongens		Meisjes				Vmbo		Havo/Vwo				Klas 2		Klas 4

		Negatief				22%		20%				22%		22%				16%		28%

		Neutraal				38%		53%				41%		45%				43%		45%

		Positief				40%		27%				37%		34%				42%		27%

		Kolom 'Data R' -Negatief				147		148				143		144				145		146

		Kolom 'Data R' -Neutraal				154		155				150		151				152		153

		Kolom 'Data R' -Positief				161		162				157		158				159		160

		Haarlemmermeer

						Impact van de coronamaatregelen op de schoolprestatie

						Jongens		Meisjes				Vmbo		Havo/Vwo				Klas 2		Klas 4

		Negatief				33%		26%				38%		29%				23%		37%

		Neutraal				31%		41%				26%		37%				33%		37%

		Positief				37%		33%				36%		35%				44%		26%

		Kolom 'Data R' -Negatief				168		169				164		165				166		167

		Kolom 'Data R' -Neutraal				175		176				171		172				173		174

		Kolom 'Data R' -Positief				182		183				178		179				180		181

		Haarlemmermeer

						Schoolbeleving

						Vindt het (hartstikke) leuk op school		Vindt school 'gaat wel'		Vindt het niet leuk of vreselijk op school

		Haarlemmermeer				51%		40%		8%

		Kennemerland				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		Nederland				46%		44%		10%

		Kolom 'Data R'				653		654		655

						Heeft psychische klachten

						Jongens		Meisjes		Vmbo		Havo/Vwo		Klas 2		Klas 4

		Haarlemmermeer				18%		46%		32%		31%		28%		35%

		Kennemerland				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		Nederland				19%		42%		28%		32%		28%		33%

		Kolom 'Data R'				91		92		87		88		89		90

						Heeft zich eenzaam gevoeld

								Soms		Vaak tot altijd

		Haarlemmermeer				Laatste 4 weken		23%		9%

		Kennemerland				Laatste 4 weken		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		Nederland				Laatste 4 weken		22%		10%

		Kolom 'Data Schoolprofiel'						345		352



								Soms		Vaak tot altijd

		Haarlemmermeer				Afgelopen jaar		33%		13%

		Kennemerland				Afgelopen jaar		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		Nederland				Afgelopen jaar		29%		14%

		Kolom 'Data R'						359		366

						Is voldoende weerbaar

						Jongens		Meisjes

		Haarlemmermeer				89%		86%

		Kennemerland				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		Nederland				91%		85%

		Kolom 'Data R'				448		449

						Vertrouwen in de toekomst

						Weinig (cijfer 5 of lager)		Matig / redelijk (cijfer 6 of 7)		Veel (cijfer 8 of hoger)

		Haarlemmermeer				11%		34%		55%

		Kolom 'Data R'				464		471		478

						Vertrouwen in de toekomst - achtergrondvariabelen

						Vmbo		Havo/Vwo		Klas 2		Klas 4		Jongens		Meisjes

		Haarlemmermeer				51%		55%		56%		53%		61%		49%

		Kennemerland				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		Nederland				54%		51%		55%		49%		62%		42%

		Kolom 'Data R'				479		480		481		482		483		484

						Heeft stress van school/huiswerk

						Jongens		Meisjes		Vmbo		Havo/Vwo		Klas 2		Klas 4

		Haarlemmermeer				25%		49%		31%		38%		35%		39%

		Kennemerland				ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A		ERROR:#N/A

		Nederland				24%		49%		31%		39%		32%		40%

		Kolom 'Data R'				280		281		276		277		278		279





Data trendgrafieken (2)

				Voelt zich meestal (zeer) gelukkig

										2019		2021

		Haarlemmermeer								NB		78%

		Kennemerland								81%		73%

		Nederland								81%		76%

		Kolom 'Data R trends'								7		8

				Is de laatste 3 maanden gepest op school

				2009		2013		2015		2019		2021

		Haarlemmermeer		NB		8%		7%		NB		7%

		Kennemerland		11%		9%		7%		3%		7%

		Nederland		22%		27%		25%		24%		20%

		Kolom 'Data R trends'		25		26		27		28		29

				Is de laatste 3 maanden gepest online

						2013		2015		2019		2021

		Haarlemmermeer				4%		4%		NB		5%

		Kennemerland				5%		3%		3%		7%

		Nederland				9%		8%		11%		10%

		Kolom 'Data R trends'				30		31		32		33

				Heeft verhoogd risico op problematisch social media gebruik (obv 7 items)

								2015		2019		2021

		Haarlemmermeer						6%		NB		11%

		Kennemerland						4%		5%		11%

		Nederland						13%		4%		5%

		Kolom 'Data R trends'						34		35		36

				Heeft verhoogd risico op problematisch gamen (obv 7 items)

								2015		2019		2021

		Haarlemmermeer						2%		NB		2%

		Kennemerland						2%		2%		nvt

		Nederland						10%		4%		7%

		Kolom 'Data R trends'						22		23		24

				Beweegt dagelijks minstens één uur per dag

								2015		2019		2021

		Haarlemmermeer						20%		NB		20%

		Kennemerland						26%		16%		14%

		Nederland						24%		13%		14%

		Kolom 'Data R trends'						14		15		16

				Heeft laatste 4 weken alcohol gedronken

				2009		2013		2015		2019		2021

		Haarlemmermeer		NB		37%		26%		NB		35%

		Kennemerland		48%		36%		25%		22%		62%

		Nederland		55%		57%		44%		36%		30%

		Kolom 'Data R trends'		9		10		11		12		13

				Rookt ten minste wekelijks

				2009		2013		2015		2019		2021

		Haarlemmermeer		NB		10%		10%		NB		8%

		Kennemerland		12%		10%		4%		2%		12%

		Nederland		19%		29%		24%		10%		3%

		Kolom 'Data R trends'		17		18		19		20		21

				Vind het (hartstikke) leuk op school 

				2009		2013		2015		2019		2021

		Haarlemmermeer		NB		46%		60%		NB		43%

		Kennemerland		70%		58%		74%		53%		53%

		Nederland		57%		42%		49%		50%		52%

		Kolom 'Data R trends'		52		53		39		40		41

				Ervaart zijn/haar gezondheid als (zeer) goed

				2009		2013		2015		2019		2021

		Haarlemmermeer		NB		81%		90%		NB		84%

		Kennemerland		83%		81%		92%		86%		75%

		Nederland		86%		83%		86%		82%		81%

		Kolom 'Data R trends'		2		3		4		5		6

				Heeft psychische klachten

				2009		2013		2015		2019		2021

		Haarlemmermeer		NB		27%		NB		NB		28%

		Kennemerland		16%		26%		NB		32%		35%

		Nederland		13%		28%		NB		23%		22%

		Kolom 'Data R trends'		42		43		44		45		46

				Heeft suicidale klachten

				2009		2013		2015		2019		2021

		Haarlemmermeer		NB		16%		NB		NB		21%

		Kennemerland		13%		18%		NB		18%		26%

		Nederland		13%		17%		NB		19%		22%

				47		48		49		50		51

				Afgelopen 4 weken wiet/hasj gebruikt

										2019		2021

		Haarlemmermeer								NB		16%

		Kennemerland								11%		28%

		Nederland								21%		9%

		Kolom 'Data R trends'								54		55





Data trendgrafieken

				Voelt zich meestal (zeer) gelukkig

										2019		2021

		Haarlemmermeer										78%

		Kennemerland								81%		73%

		Nederland								81%		76%

		Kolom 'Data R trends'								7		8

				Is de laatste 3 maanden gepest op school

				2009		2013		2015		2019		2021

		Haarlemmermeer				8%		7%				7%

		Kennemerland		11%		9%		7%		3%		7%

		Nederland		22%		27%		25%		24%		20%

		Kolom 'Data R trends'		25		26		27		28		29

				Is de laatste 3 maanden gepest online

						2013		2015		2019		2021

		Haarlemmermeer				4%		4%				5%

		Kennemerland				5%		3%		3%		7%

		Nederland				9%		8%		11%		10%

		Kolom 'Data R trends'				30		31		32		33

				Heeft verhoogd risico op problematisch social media gebruik (obv 7 items)

								2015		2019		2021

		Haarlemmermeer						6%				11%

		Kennemerland						4%		5%		11%

		Nederland						13%		4%		5%

		Kolom 'Data R trends'						34		35		36

				Heeft verhoogd risico op problematisch gamen (obv 7 items)

								2015		2019		2021

		Haarlemmermeer						2%				2%

		Kennemerland						2%		2%

		Nederland						10%		4%		7%

		Kolom 'Data R trends'						22		23		24

				Beweegt dagelijks minstens één uur per dag

								2015		2019		2021

		Haarlemmermeer						20%				20%

		Kennemerland						26%		16%		14%

		Nederland						24%		13%		14%

		Kolom 'Data R trends'						14		15		16

				Heeft laatste 4 weken alcohol gedronken

				2009		2013		2015		2019		2021

		Haarlemmermeer				37%		26%				35%

		Kennemerland		48%		36%		25%		22%		62%

		Nederland		55%		57%		44%		36%		30%

		Kolom 'Data R trends'		9		10		11		12		13

				Rookt ten minste wekelijks

				2009		2013		2015		2019		2021

		Haarlemmermeer				10%		10%				8%

		Kennemerland		12%		10%		4%		2%		12%

		Nederland		19%		29%		24%		10%		3%

		Kolom 'Data R trends'		17		18		19		20		21

				Vind het (hartstikke) leuk op school 

				2009		2013		2015		2019		2021

		Haarlemmermeer				46%		60%				43%

		Kennemerland		70%		58%		74%		53%		53%

		Nederland		57%		42%		49%		50%		52%

		Kolom 'Data R trends'		52		53		39		40		41

				Ervaart zijn/haar gezondheid als (zeer) goed

				2009		2013		2015		2019		2021

		Haarlemmermeer				81%		90%				84%

		Kennemerland		83%		81%		92%		86%		75%

		Nederland		86%		83%		86%		82%		81%

		Kolom 'Data R trends'		2		3		4		5		6

				Heeft psychische klachten

				2009		2013		2015		2019		2021

		Haarlemmermeer				27%						28%

		Kennemerland		16%		26%				32%		35%

		Nederland		13%		28%				23%		22%

		Kolom 'Data R trends'		42		43		44		45		46

				Heeft suicidale klachten

				2009		2013		2015		2019		2021

		Haarlemmermeer				16%						21%

		Kennemerland		13%		18%				18%		26%

		Nederland		13%		17%				19%		22%

				47		48		49		50		51

				Afgelopen 4 weken wiet/hasj gebruikt

										2019		2021

		Haarlemmermeer										16%

		Kennemerland								11%		28%

		Nederland								21%		9%

		Kolom 'Data R trends'								54		55

		1		Plak (123 %) de data vanuit Data trendgrafieken (2)

		2		Verander met CTRL+F de 0% of nvt in lege cellen 

		3		Zorg ervoor dat de grafieken in het tabblad 'grafieken en cijfers' openingen laat zien op de jaren waarin geen cijfers beklend zijn

				Lege cellen, null-waarden (#N/B) en verborgen werkbladgegevens in een diagram weergeven (microsoft.com)



https://support.microsoft.com/nl-nl/office/lege-cellen-null-waarden-n-b-en-verborgen-werkbladgegevens-in-een-diagram-weergeven-a1ee6f0c-192f-4248-abeb-9ca49cb92274

Grafieken en cijfers

				Gemeente		Haarlemmermeer

				Kennemerland		Kennemerland

				Nederland		Nederland

				Responstabel														Schoolnaam voorpagina



						Haarlemmermeer





						Leerlingenaantal		Ingevulde vragenlijsten		Respons (%)

				Leerjaar 2		-23.7		0		0%

				Leerjaar 4		-23.7		0		0%

				Vmbo		-23.7		0		0%

				Havo/vwo		98		0		0%

				Jongen		56		0		0%

				Meisje		-23.7		0		0%

				TOTAAL		59.2		0		0%



				Gezinssituatie



																																						Scheiding ouders		23%

																																						Lichamelijke ziekte		11%

																																						Psychische ziekte		11%

																																						Ziek gezinslid		13%





				Geluk & Gezondheid



																														Ervaart (zeer) vaak 5 of meer gezondheidsklachten								Ervaren gezondheid						Gelukkig

																																Haarlemmermeer		Kennemerland				(84%)						(75%)

																														Jongens		10%		ERROR:#N/A

																														Meisjes		32%		ERROR:#N/A





																														Voelt zich meestal (zeer) gelukkig																																																						Voelt zich meestal (zeer) gelukkig

																																Haarlemmermeer		Kennemerland																																																				Haarlemmermeer		Kennemerland

																														Jongens		77%		ERROR:#N/A																																																		Klas 2		79%		ERROR:#N/A

																														Meisjes		74%		ERROR:#N/A																																																		Klas 4		72%		ERROR:#N/A







				Jongeren & corona								Impact coronamaatregelingen

																																Op het leven in het algemeen																				Op de schoolprestaties

		Ingrijpende gebeurtenis meegemaakt in coronaperiode 								77%		Leven in het algemeen								Schoolprestaties																		Last van de gebeurtenissen die ze hebben meegemaakt				43%

		Heeft nog last van een gebeurtenis in de coronaperiode								20%				School		Regio						School		Regio

												Positief		34%		ERROR:#N/A				Positief		35%		ERROR:#N/A

												Neutraal		44%		ERROR:#N/A				Neutraal		35%		ERROR:#N/A														Kon thuis een plek vinden				80%				Links staan getallen

												Negatief		22%		ERROR:#N/A				Negatief		30%		ERROR:#N/A														1.5m houden makkelijk				56%				Links staan getallen



												Relatie met familie								Relatie met vrienden																		Had extra hulp/steun nodig tijdens de coronaperiode						39%

														School		Regio						School		Regio														Kan bij iemand terecht						(87%)

												Positief		59%		ERROR:#N/A				Positief		58%		ERROR:#N/A														Hulp nodig bij schoolwerk						(18%)

												Neutraal		32%		ERROR:#N/A				Neutraal		33%		ERROR:#N/A														Hulp nodig niet lekker in vel						(20%)

												Negatief		10%		ERROR:#N/A				Negatief		10%		ERROR:#N/A														Hulp nodig bij ruzie						(7%)

																																						Hulp nodig bij lichamelijke klachten						(5%)



				Schoolklimaat

																																																																								Pesten op school												Pesten online

		Vindt het (hartstikke) leuk op school						Pesten op school		(9%)																														In de regio												Pesten op school												Peste online

				Haarlemmermeer		Kennemerland		Pesten online		(6%)																																												Doelgroep				%						Doelgroep		%

		Klas 2		59%		ERROR:#N/A																																																Vmbo				12%						Vmbo		5%

		Klas 4		45%		ERROR:#N/A																																																Havo/Vwo				9%						Havo/Vwo		7%

																																																						Klas 2				13%						Klas 2		8%

																																																						Klas 4				6%						Klas 4		5%

		Vindt het (hartstikke) leuk op school																																																				Jongens				8%						Jongens		5%

				Haarlemmermeer		Kennemerland																																																Meisjes				8%						Meisjes		6%

		Jongens		50%		ERROR:#N/A

		Meisjes		54%		ERROR:#N/A









				Mentaal welbevinden																		Eenzaamheid laatste 4 weken										Eenzaamheid afgelopen jaar



																																						Stress door schoolwerk 2021						(30%)

																																						Stress door schoolwerk 2019						NB





																																						Stress: eigen problemen				14%

																																						Stress: alles wat de jongere moet doen				27%

																																						Stress: thuissituatie				10%

																																						Stress: mening van anderen				16%



																										Let op schaal van figuur

																																						Stress: school / huiswerk				37%				37%

																										Gemeente				Soms		Vaak tot altijd

																										Kennemerland				Soms		Vaak tot altijd

																										Nederland				Soms		Vaak tot altijd						Suicide serieus overwogen (laatste 12 maanden, wel eens)						24%

																																						Suicide serieus overwogen (laatste 12 maanden, regelmatig						(13%)



																																						Suicide poging (laatste 12 maanden)						3%



				Mediawijsheid



																		Problematisch gamen 2021						(2%)														Sexting regio				ERROR:#N/A						Links staat een getal in wit

																		Problematisch social media 2021								(11%)



																																						Sexting school				5%						Links staat een getal in wit





																																						Elke dag gamen jongens						38%

																																						Elke dag gamen meisjes						12%



																																						Afgelopen 3 maanden online gepest						6%

				Bewegen & sporten																												Bewegen tijdens de lockdown

																																																								Wekelijks sporten												Doelgroep				%

																																						Makkelijk om te bewegen				55%				Links staan getallen																				Wekelijks sporten vmbo		Vmbo				73%				Sport wekelijks Nederland								78%		Links staan getallen

																																						Sport wekelijks gemeente				87%				Links staan getallen																				Wekelijks sporten havo/vwo		Havo/Vwo				90%				Wekelijks actief in de vrije tijd Nederland								89%		Links staan getallen

																																Haarlemmermeer		Kennemerland				Wekelijks actief in de vrije tijd gemeente				92%				Links staan getallen																				Wekelijks sporten klas 2		Klas 2				93%				Fiets/loopt elke dag naar school (Nederland)								87%		Links staan getallen

																														Vmbo		48%		ERROR:#N/A				Fiets/loopt elke dag naar school gemeente				91%				Links staan getallen																				Wekelijks sporten klas 4		Klas 4				81%

																														Havo/vwo		56%		ERROR:#N/A																																Wekelijks sporten jongens		Jongens				91%

																																																																		Wekelijks sporten meisjes		Meisjes				83%

																																						Sport wekelijks Kennemerland				ERROR:#N/A				Links staan getallen

																																Haarlemmermeer		Kennemerland				Wekelijks actief in de vrije tijd Kennemerland				ERROR:#N/A				Links staan getallen

																														Klas 2		58%		ERROR:#N/A				Fiets/loopt elke dag naar school (Kennemerland)				ERROR:#N/A				Links staan getallen

																														Klas 4		52%		ERROR:#N/A



																																Haarlemmermeer		Kennemerland				Wekelijks sporten vmbo		Vmbo				(73%)				Lopend of fietsend naar school						vmbo				(80%)

																														Jongens		54%		ERROR:#N/A				Wekelijks sporten havo/vwo		Havo/Vwo				(90%)				Lopend of fietsend naar school						havo/vwo				(93%)

																														Meisjes		56%		ERROR:#N/A				Wekelijks sporten klas 2		Klas 2				(93%)				Lopend of fietsend naar school						Klas 2				(93%)

																																						Wekelijks sporten klas 4		Klas 4				(81%)				Lopend of fietsend naar school						Klas 4				(88%)

																																						Wekelijks sporten jongens		Jongens				(91%)				Lopend of fietsend naar school						Jongens				(92%)

																																						Wekelijks sporten meisjes		Meisjes				(83%)				Lopend of fietsend naar school						Meisjes				(90%)

				Alcohol, roken & drugs



																						Binge drinken (minstens 5 drankjes bij één gelegenheid)								Ooit wiet of hasj gebruikt

																						(afgelopen 4 weken)										Haarlemmermeer		Kennemerland

																						Klas 2		4%		ERROR:#N/A				Klas 2		5%		ERROR:#N/A

																						Klas 4 		40%		ERROR:#N/A				Klas 4 		27%		ERROR:#N/A



																						Dronken / aangeschoten  

																						(afgelopen 4 weken)

																						Klas 2		4%		ERROR:#N/A

																						Klas 4 		37%		ERROR:#N/A

				Weerbaarheid, veerkracht & vertrouwen



																																						Herstelt snel na moeilijke periode school				68%				Links staan cijfers

																																						Makkelijk stressvole gebeurtenissen doorstaan school				43%				Links staan cijfers





																																						Herstelt snel na moeilijke periode regio				ERROR:#N/A				Links staan cijfers

																																						Makkelijk stressvole gebeurtenissen doorstaan regio				ERROR:#N/A				Links staan cijfers



																												Onderwijsniveau







Voelt zich meestal (zeer) gelukkig

Haarlemmermeer	

2019	2021	0.78	Kennemerland	2019	2021	0.81	0.72799999999999998	Nederland	2019	2021	0.81	0.76200000000000001	











Haarlemmermeer	

Zelf in quarantaine geweest	Zelf corona gehad	Naaste heeft corona gehad	Naaste heeft in het ziekenhuis gelegen vanwege corona	Naaste heeft in het ziekenhuis gelegen (niet corona)	Naaste is overleden aan corona	Naaste is overleden (niet corona)	Minder werk of inkomen voor (een van) de ouders	0.55900000000000005	0.16200000000000001	0.432	6.4000000000000001E-2	0.21099999999999999	3.5999999999999997E-2	0.112	0.129	



Is voldoende weerbaar



Haarlemmermeer	

Jongens	Meisjes	0.89300000000000002	0.85699999999999998	Kennemerland	

Jongens	Meisjes	#N/A	#N/A	Nederland	

Jongens	Meisjes	0.91300000000000003	0.85199999999999998	







Vertrouwen in de toekomst

Haarlemmermeer	

Weinig (cijfer 5 of lager)	Matig / redelijk (cijfer 6 of 7)	Veel (cijfer 8 of hoger)	0.11	0.34300000000000003	0.54600000000000004	









Negatief	

Jongens	Meisjes	0.218	0.20200000000000001	Neutraal	

Jongens	Meisjes	0.38	0.52600000000000002	Positief	

Jongens	Meisjes	0.40300000000000002	0.27100000000000002	



Vindt het (hartstikke) leuk op school

Haarlemmermeer	[WAARDE]

[WAARDE]

[WAARDE]
[WAARDE]
[WAARDE]
2009	2013	2015	2019	2021	0.46	0.6	0.42499999999999999	Kennemerland	2009	2013	2015	2019	2021	0.7	0.57999999999999996	0.74	0.53	0.53300000000000003	Nederland	2009	2013	2015	2019	2021	0.56999999999999995	0.42	0.49	0.5	0.52300000000000002	





Haarlemmermeer	
Vindt het (hartstikke) leuk op school	Vindt school 'gaat wel'	Vindt het niet leuk of vreselijk op school	0.51384083044982698	0.40311418685121114	8.3044982698961933E-2	




Is de afgelopen 3 maanden op school gepest
Haarlemmermeer	[WAARDE]
[WAARDE]
[WAARDE]
[WAARDE]
[WAARDE]

2009	2013	2015	2019	2021	0.08	7.0000000000000007E-2	6.6000000000000003E-2	Kennemerland	2009	2013	2015	2019	2021	0.11	0.09	7.0000000000000007E-2	0.03	6.6000000000000003E-2	Nederland	2009	2013	2015	2019	2021	0.22	0.27	0.25	0.24	0.20100000000000001	





Heeft psychische klachten
Haar	lemmermeer	[WAARDE]

2009	2013	2015	2019	2021	0.27	0.28199999999999997	Kennemerland	2009	2013	2015	2019	2021	0.16	0.26	0.32	0.35299999999999998	Nederland	2009	2013	2015	2019	2021	0.13	0.28000000000000003	0.23	0.224	





Heeft psychische klachten


Haarlemmermeer	
Jongens	Meisjes	Vmbo	Havo/Vwo	Klas 2	Klas 4	0.184	0.45500000000000002	0.32400000000000001	0.31	0.27600000000000002	0.34599999999999997	Kennemerland	
Jongens	Meisjes	Vmbo	Havo/Vwo	Klas 2	Klas 4	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	


Negatief	
Vmbo	Havo/Vwo	0.22	0.22	Neutraal	
Vmbo	Havo/Vwo	0.41	0.44600000000000001	Positief	
Vmbo	Havo/Vwo	0.37	0.33500000000000002	

Problematisch social media gebruik
Haarlemmermeer	
2015	2019	2021	0.06	0.11	Kennemerland	2015	2019	2021	0.04	0.05	0.113	Nederland	2015	2019	2021	0.13	0.04	4.8000000000000001E-2	





Negatief	
Klas 2	Klas 4	0.155	0.28299999999999997	Neutraal	
Klas 2	Klas 4	0.42799999999999999	0.44800000000000001	Positief	
Klas 2	Klas 4	0.41699999999999998	0.26900000000000002	


Negatief	
Jongens	Meisjes	0.32900000000000001	0.26200000000000001	Neutraal	
Jongens	Meisjes	0.30599999999999999	0.41	Positief	
Jongens	Meisjes	0.36499999999999999	0.32800000000000001	

Negatief	
Vmbo	Havo/Vwo	0.38	0.28599999999999998	Neutraal	
Vmbo	Havo/Vwo	0.26	0.36899999999999999	Positief	
Vmbo	Havo/Vwo	0.36	0.34499999999999997	

Negatief	
Klas 2	Klas 4	0.23300000000000001	0.37	Neutraal	
Klas 2	Klas 4	0.33	0.36699999999999999	Positief	
Klas 2	Klas 4	0.437	0.26300000000000001	


Kennemerland	
Vindt het (hartstikke) leuk op school	Vindt school 'gaat wel'	Vindt het niet leuk of vreselijk op school	#N/A	#N/A	#N/A	
 Had afgelopen jaar wel eens suïcidale gedachten
Haarlemmermeer	

[WAARDE]


2009	2013	2015	2019	2021	0.16	0.21099999999999999	Kennemerland	2009	2013	2015	2019	2021	0.13	0.18	0.18	0.26100000000000001	Nederland	2009	2013	2015	2019	2021	0.13	0.17	0.19	0.219	


Beweegt dagelijks minstens 1 uur
Haarlemmermeer	
2015	2019	2021	0.2	0.20399999999999999	Kennemerland	2015	2019	2021	0.26	0.16	0.14000000000000001	Nederland	2015	2019	2021	0.24	0.13	0.13500000000000001	





Heeft (veel) vertrouwen in de toekomst

Haarlemmermeer	
Klas 2	Klas 4	0.56299999999999994	0.53100000000000003	Kennemerland	
Klas 2	Klas 4	#N/A	#N/A	Nederland	
Klas 2	Klas 4	0.55300000000000005	0.49	


Heeft (veel) vertrouwen in de toekomst

Haarlemmermeer	
Jongens	Meisjes	0.60699999999999998	0.49199999999999999	Kennemerland	
Jongens	Meisjes	#N/A	#N/A	Nederland	
Jongens	Meisjes	0.61599999999999999	0.42299999999999999	


Heeft (veel) vertrouwen in de toekomst

Haarlemmermeer	
Vmbo	Havo/Vwo	0.51	0.55300000000000005	Kennemerland	
Vmbo	Havo/Vwo	#N/A	#N/A	Nederland	
Vmbo	Havo/Vwo	0.53700000000000003	0.51	


Heeft afgelopen 4 weken alcohol gedronken
Haarlemmermeer	[WAARDE]

2009	2013	2015	2019	2021	0.37	0.26	0.35399999999999998	Kennemerland	2009	2013	2015	2019	2021	0.48	0.36	0.25	0.22	0.621	





(Veel) vertrouwen in de toekomst



Vmbo	Havo/Vwo	Klas 2	Klas 4	Jongens	Meisjes	0.51	0.55300000000000005	0.56299999999999994	0.53100000000000003	0.60699999999999998	0.49199999999999999	

Doelgroep	Klas 2	Klas 4	Jongens	Meisjes	0	0	0	0	%	
Klas 2	Klas 4	Jongens	Meisjes	0.92700000000000005	0.81200000000000006	0.90800000000000003	0.82899999999999996	

Stress van school/huiswerk

Haarlemmermeer	
Jongens	Meisjes	Vmbo	Havo/Vwo	Klas 2	Klas 4	0.25	0.49	0.314	0.378	0.34499999999999997	0.38500000000000001	Kennemerland	
Jongens	Meisjes	Vmbo	Havo/Vwo	Klas 2	Klas 4	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	


Ervaart zijn/haar gezondheid als (zeer) goed
Haarlemmermeer	
2009	2013	2015	2019	2021	0.81	0.9	0.84399999999999997	Kennemerland	2009	2013	2015	2019	2021	0.83	0.81	0.92	0.86	0.75	Nederland	2009	2013	2015	2019	2021	0.86	0.83	0.86	0.82	0.81399999999999995	





Ooit wiet/Hasj gebruikt
Haarlemmermeer	
2019	2021	0.16	Kennemerland	[WAARDE]
2019	2021	0.11	0.28399999999999997	





Ervaart een (zeer) goede gezondheid


Haarlemmermeer	
Klas 2	Klas 4	0.88300000000000001	0.79100000000000004	Kennemerland	
Klas 2	Klas 4	#N/A	#N/A	




Is de afgelopen 3 maanden online gepest
Haarlemmermeer	[WAARDE]
[WAARDE]
[WAARDE]

2013	2015	2019	2021	0.04	0.04	4.8000000000000001E-2	Kennemerland	2013	2015	2019	2021	0.05	0.03	0.03	6.6000000000000003E-2	Nederland	2013	2015	2019	2021	0.09	0.08	0.11	9.5000000000000001E-2	





Pesten op school

Vmbo	Havo/Vwo	Klas 2	Klas 4	Jongens	Meisjes	%	
Vmbo	Havo/Vwo	Klas 2	Klas 4	Jongens	Meisjes	0.11799999999999999	8.8999999999999996E-2	0.13100000000000001	5.8000000000000003E-2	8.2000000000000003E-2	8.4000000000000005E-2	

Problematisch gamen
Haarlemmermeer	
2015	2019	2021	0.02	2.4E-2	Kennemerland	2015	2019	2021	0.02	0.02	Nederland	2015	2019	2021	0.1	0.04	6.5000000000000002E-2	





Pesten online

%	
Vmbo	Havo/Vwo	Klas 2	Klas 4	Jongens	Meisjes	4.9000000000000002E-2	6.5000000000000002E-2	0.08	4.4999999999999998E-2	4.5999999999999999E-2	6.4000000000000001E-2	

Rookt (tenminste wekelijks)
Haarlemmermeer	
2009	2013	2015	2019	2021	0.1	0.1	7.8E-2	Kennemerland	2009	2013	2015	2019	2021	0.12	0.1	0.04	0.02	0.11899999999999999	





Soms	
Afgelopen jaar	Afgelopen jaar	Afgelopen jaar	0.32700000000000001	#N/A	0.28699999999999998	Vaak tot altijd	
Afgelopen jaar	Afgelopen jaar	Afgelopen jaar	0.127	#N/A	0.13700000000000001	

Soms	
Haarlemmermeer	Kennemerland	Nederland	0.23400000000000001	#N/A	0.219	Vaak tot altijd	
Haarlemmermeer	Kennemerland	Nederland	9.0999999999999998E-2	#N/A	0.104	

Moeite met rondkomen (gezin)

Geen moeite, wel opletten	
Kennemerland	Haarlemmermeer	#N/A	0.187	Enige tot grote moeite	[WAARDE]


Kennemerland	Haarlemmermeer	#N/A	3.3000000000000002E-2	


Gezinssamenstelling van de leerlingen in uw gemeente


[WAARDE]




Bij beide ouders samen	Afwisselend bij beide ouders (co-ouderschap)	Bij vader of moeder en zijn/haar partner	In eenoudergezin	Op zichzelf of bij anderen	0.76100000000000001	0.104	3.5000000000000003E-2	9.9000000000000005E-2	0	






Ervaart een (zeer) goede gezondheid


Haarlemmermeer	
Jongens	Meisjes	0.89100000000000001	0.78800000000000003	Kennemerland	
Jongens	Meisjes	#N/A	0.77	Nederland	
Jongens	Meisjes	0.86299999999999999	0.755	







Blad1



Team onderzoek:
Resi Cluitmans
Amber Berlijn

Met medewerking van:
Kirsty van der Geest
Adriëtte Oostvogels

Websites:
www.ggdkennemerland.nl
www.gezondheidsatlaskennemerland.nl



Respons

				Leerlingaantal												Ingevuld

		Groep		Leerjaar 2		Leerjaar 4		Vmbo		Havo/vwo		Jongen		Meisje		Leerjaar 2		Leerjaar 4		Vmbo		Havo/vwo		Jongen		Meisje

		Nederland		54		46		77		98		56		5		-23.7		54		0		32		1		100

		Regio		645		645		645		645		645		645		-85.8		-85.8		-85.8		-85.8		-85.8		-85.8

		Beverwijk		46		46		46		46		46		46

		Bloemendaal		4		4		4		4		4		4

		Haarlem		64		64		64		64		64		64

		Haarlemmermeer		-23.7		-23.7		-23.7		-23.7		-23.7		-23.7

		Heemstede		-85.8		-85.8		-85.8		-85.8		-85.8		-85.8

		Heemskerk		-147.9		-147.9		-147.9		-147.9		-147.9		-147.9

		Uitgeest		-210		-210		-210		-210		-210		-210

		Velsen		-272.1		-272.1		-272.1		-272.1		-272.1		-272.1

		Zandvoort		-334.2		-334.2		-334.2		-334.2		-334.2		-334.2

		Woonkern 1		-396.3		-396.3		-396.3		-396.3		-396.3		-396.3

		Woonkern 2		-458.4		-458.4		-458.4		-458.4		-458.4		-458.4

		Woonkern 3		-520.5		-520.5		-520.5		-520.5		-520.5		-520.5

		Woonkern 4		-582.6		-582.6		-582.6		-582.6		-582.6		-582.6

		Woonkern 5





































Top 5 SOLK

		SOLK variabele		%

		*** LBSOK3S22: % dat in de afgelopen 4 weken (zeer) vaak moe was.		43%

		*** LBSOK3S6: % dat in de afgelopen 4 weken (zeer) vaak hoofdpijn had.		30%

		*** LBSOK3S18: % dat in de afgelopen 4 weken (zeer) vaak geheugen of concentratieproblemen had.		25%

		*** LBSOK3S8: % dat in de afgelopen 4 weken (zeer) vaak duizelig/licht in het hoofd was.		24%

		*** LBSOK3S16: % dat in de afgelopen 4 weken (zeer) vaak prikkelbaar/geïrriteerd was.		23%

		*** LBSOK3S20: % dat in de afgelopen 4 weken (zeer) vaak slaapproblemen had.		23%

		*** LBSOK3S2: % dat in de afgelopen 4 weken (zeer) vaak buik- of maagklachten had.		18%

		*** LBSOK3S12: % dat in de afgelopen 4 weken (zeer) vaak spier-/gewrichtsklachten had.		16%

		*** LBSOK3S14: % dat in de afgelopen 4 weken (zeer) vaak hoest-/keelklachten had.		16%

		*** LBSOK3S10: % dat in de afgelopen 4 weken (zeer) vaak overgevoelig voor licht of geluid was.		11%

		*** LBSOK3S4: % dat in de afgelopen 4 weken (zeer) vaak hartkloppingen had.		8%







Data_R_overzicht_koppeling

		kolomnummer		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100		101		102		103		104		105		106		107		108		109		110		111		112		113		114		115		116		117		118		119		120		121		122		123		124		125		126		127		128		129		130		131		132		133		134		135		136		137		138		139		140		141		142		143		144		145		146		147		148		149		150		151		152		153		154		155		156		157		158		159		160		161		162		163		164		165		166		167		168		169		170		171		172		173		174		175		176		177		178		179		180		181		182		183		184		185		186		187		188		189		190		191		192		193		194		195		196		197		198		199		200		201		202		203		204		205		206		207		208		209		210		211		212		213		214		215		216		217		218		219		220		221		222		223		224		225		226		227		228		229		230		231		232		233		234		235		236		237		238		239		240		241		242		243		244		245		246		247		248		249		250		251		252		253		254		255		256		257		258		259		260		261		262		263		264		265		266		267		268		269		270		271		272		273		274		275		276		277		278		279		280		281		282		283		284		285		286		287		288		289		290		291		292		293		294		295		296		297		298		299		300		301		302		303		304		305		306		307		308		309		310		311		312		313		314		315		316		317		318		319		320		321		322		323		324		325		326		327		328		329		330		331		332		333		334		335		336		337		338		339		340		341		342		343		344		345		346		347		348		349		350		351		352		353		354		355		356		357		358		359		360		361		362		363		364		365		366		367		368		369		370		371		372		373		374		375		376		377		378		379		380		381		382		383		384		385		386		387		388		389		390		391		392		393		394		395		396		397		398		399		400		401		402		403		404		405		406		407		408		409		410		411		412		413		414		415		416		417		418		419		420		421		422		423		424		425		426		427		428		429		430		431		432		433		434		435		436		437		438		439		440		441		442		443		444		445		446		447		448		449		450		451		452		453		454		455		456		457		458		459		460		461		462		463		464		465		466		467		468		469		470		471		472		473		474		475		476		477		478		479		480		481		482		483		484		485		486		487		488		489		490		491		492		493		494		495		496		497		498		499		500		501		502		503		504		505		506		507		508		509		510		511		512		513		514		515		516		517		518		519		520		521		522		523		524		525		526		527		528		529		530		531		532		533		534		535		536		537		538		539		540		541		542		543		544		545		546		547		548		549		550		551		552		553		554		555		556		557		558		559		560		561		562		563		564		565		566		567		568		569		570		571		572		573		574		575		576		577		578		579		580		581		582		583		584		585		586		587		588		589		590		591		592		593		594		595		596		597		598		599		600		601		602		603		604		605		606		607		608		609		610		611		612		613		614		615		616		617		618		619		620		621		622		623		624		625		626		627		628		629		630		631		632		633		634		635		636		637		638		639		640		641		642		643		644		645		646		647		648		649		650		651		652		653		654		655		656		657		658		659		660		661		662		663		664		665		666		667		668		669		670		671		672		673		674		675		676		677		678		679		680		681		682		683

		groep		MBGSK3S2D1_12		MBGSK3S2D1_vmbo		MBGSK3S2D1_havovwo		MBGSK3S2D1_Klas2		MBGSK3S2D1_Klas4		MBGSK3S2D1_jongen		MBGSK3S2D1_meisje		MBGSK3S2D2_12		MBGSK3S2D2_vmbo		MBGSK3S2D2_havovwo		MBGSK3S2D2_Klas2		MBGSK3S2D2_Klas4		MBGSK3S2D2_jongen		MBGSK3S2D2_meisje		MBGSK3S2D3_12		MBGSK3S2D3_vmbo		MBGSK3S2D3_havovwo		MBGSK3S2D3_Klas2		MBGSK3S2D3_Klas4		MBGSK3S2D3_jongen		MBGSK3S2D3_meisje		MBGSK3S2D4_12		MBGSK3S2D4_vmbo		MBGSK3S2D4_havovwo		MBGSK3S2D4_Klas2		MBGSK3S2D4_Klas4		MBGSK3S2D4_jongen		MBGSK3S2D4_meisje		MBGSK3S2D5_12		MBGSK3S2D5_vmbo		MBGSK3S2D5_havovwo		MBGSK3S2D5_Klas2		MBGSK3S2D5_Klas4		MBGSK3S2D5_jongen		MBGSK3S2D5_meisje		MBMRK3S2D1_12		MBMRK3S2D1_vmbo		MBMRK3S2D1_havovwo		MBMRK3S2D1_Klas2		MBMRK3S2D1_Klas4		MBMRK3S2D1_jongen		MBMRK3S2D1_meisje		MBMRK3S2D2_12		MBMRK3S2D2_vmbo		MBMRK3S2D2_havovwo		MBMRK3S2D2_Klas2		MBMRK3S2D2_Klas4		MBMRK3S2D2_jongen		MBMRK3S2D2_meisje		MBIGK3S9_12		MBIGK3S9_vmbo		MBIGK3S9_havovwo		MBIGK3S9_Klas2		MBIGK3S9_Klas4		MBIGK3S9_jongen		MBIGK3S9_meisje		MBIGK3S5_12		MBIGK3S5_vmbo		MBIGK3S5_havovwo		MBIGK3S5_Klas2		MBIGK3S5_Klas4		MBIGK3S5_jongen		MBIGK3S5_meisje		MBIGK3S7_12		MBIGK3S7_vmbo		MBIGK3S7_havovwo		MBIGK3S7_Klas2		MBIGK3S7_Klas4		MBIGK3S7_jongen		MBIGK3S7_meisje		MBIGK3S2_12		MBIGK3S2_vmbo		MBIGK3S2_havovwo		MBIGK3S2_Klas2		MBIGK3S2_Klas4		MBIGK3S2_jongen		MBIGK3S2_meisje		EBEGK3S2_12		EBEGK3S2_vmbo		EBEGK3S2_havovwo		EBEGK3S2_Klas2		EBEGK3S2_Klas4		EBEGK3S2_jongen		EBEGK3S2_meisje		PBMHK3S3_12		PBMHK3S3_vmbo		PBMHK3S3_havovwo		PBMHK3S3_Klas2		PBMHK3S3_Klas4		PBMHK3S3_jongen		PBMHK3S3_meisje		LBSOK3S23D1_12		LBSOK3S23D1_vmbo		LBSOK3S23D1_havovwo		LBSOK3S23D1_Klas2		LBSOK3S23D1_Klas4		LBSOK3S23D1_jongen		LBSOK3S23D1_meisje		PBTRK301_12		PBTRK301_vmbo		PBTRK301_havovwo		PBTRK301_Klas2		PBTRK301_Klas4		PBTRK301_jongen		PBTRK301_meisje		PBTRK302_12		PBTRK302_vmbo		PBTRK302_havovwo		PBTRK302_Klas2		PBTRK302_Klas4		PBTRK302_jongen		PBTRK302_meisje		PBTRK305_12		PBTRK305_vmbo		PBTRK305_havovwo		PBTRK305_Klas2		PBTRK305_Klas4		PBTRK305_jongen		PBTRK305_meisje		PBTRK306_12		PBTRK306_vmbo		PBTRK306_havovwo		PBTRK306_Klas2		PBTRK306_Klas4		PBTRK306_jongen		PBTRK306_meisje		PBTRK308_12		PBTRK308_vmbo		PBTRK308_havovwo		PBTRK308_Klas2		PBTRK308_Klas4		PBTRK308_jongen		PBTRK308_meisje		PBTRK310_12		PBTRK310_vmbo		PBTRK310_havovwo		PBTRK310_Klas2		PBTRK310_Klas4		PBTRK310_jongen		PBTRK310_meisje		OBICK3S1D1_12		OBICK3S1D1_vmbo		OBICK3S1D1_havovwo		OBICK3S1D1_Klas2		OBICK3S1D1_Klas4		OBICK3S1D1_jongen		OBICK3S1D1_meisje		OBICK3S1D2_12		OBICK3S1D2_vmbo		OBICK3S1D2_havovwo		OBICK3S1D2_Klas2		OBICK3S1D2_Klas4		OBICK3S1D2_jongen		OBICK3S1D2_meisje		OBICK3S1D3_12		OBICK3S1D3_vmbo		OBICK3S1D3_havovwo		OBICK3S1D3_Klas2		OBICK3S1D3_Klas4		OBICK3S1D3_jongen		OBICK3S1D3_meisje		OBICK3S11D1_12		OBICK3S11D1_vmbo		OBICK3S11D1_havovwo		OBICK3S11D1_Klas2		OBICK3S11D1_Klas4		OBICK3S11D1_jongen		OBICK3S11D1_meisje		OBICK3S11D2_12		OBICK3S11D2_vmbo		OBICK3S11D2_havovwo		OBICK3S11D2_Klas2		OBICK3S11D2_Klas4		OBICK3S11D2_jongen		OBICK3S11D2_meisje		OBICK3S11D3_12		OBICK3S11D3_vmbo		OBICK3S11D3_havovwo		OBICK3S11D3_Klas2		OBICK3S11D3_Klas4		OBICK3S11D3_jongen		OBICK3S11D3_meisje		OBICK3S7D1_12		OBICK3S7D1_vmbo		OBICK3S7D1_havovwo		OBICK3S7D1_Klas2		OBICK3S7D1_Klas4		OBICK3S7D1_jongen		OBICK3S7D1_meisje		OBICK3S7D2_12		OBICK3S7D2_vmbo		OBICK3S7D2_havovwo		OBICK3S7D2_Klas2		OBICK3S7D2_Klas4		OBICK3S7D2_jongen		OBICK3S7D2_meisje		OBICK3S7D3_12		OBICK3S7D3_vmbo		OBICK3S7D3_havovwo		OBICK3S7D3_Klas2		OBICK3S7D3_Klas4		OBICK3S7D3_jongen		OBICK3S7D3_meisje		OBICK3S9D1_12		OBICK3S9D1_vmbo		OBICK3S9D1_havovwo		OBICK3S9D1_Klas2		OBICK3S9D1_Klas4		OBICK3S9D1_jongen		OBICK3S9D1_meisje		OBICK3S9D2_12		OBICK3S9D2_vmbo		OBICK3S9D2_havovwo		OBICK3S9D2_Klas2		OBICK3S9D2_Klas4		OBICK3S9D2_jongen		OBICK3S9D2_meisje		OBICK3S9D3_12		OBICK3S9D3_vmbo		OBICK3S9D3_havovwo		OBICK3S9D3_Klas2		OBICK3S9D3_Klas4		OBICK3S9D3_jongen		OBICK3S9D3_meisje		MBLOK3S6_12		MBLOK3S6_vmbo		MBLOK3S6_havovwo		MBLOK3S6_Klas2		MBLOK3S6_Klas4		MBLOK3S6_jongen		MBLOK3S6_meisje		MBLOK3S4_12		MBLOK3S4_vmbo		MBLOK3S4_havovwo		MBLOK3S4_Klas2		MBLOK3S4_Klas4		MBLOK3S4_jongen		MBLOK3S4_meisje		GBZOK3S1_12		GBZOK3S1_vmbo		GBZOK3S1_havovwo		GBZOK3S1_Klas2		GBZOK3S1_Klas4		GBZOK3S1_jongen		GBZOK3S1_meisje		GBZOK3S6_12		GBZOK3S6_vmbo		GBZOK3S6_havovwo		GBZOK3S6_Klas2		GBZOK3S6_Klas4		GBZOK3S6_jongen		GBZOK3S6_meisje		GBZOK3S2_12		GBZOK3S2_vmbo		GBZOK3S2_havovwo		GBZOK3S2_Klas2		GBZOK3S2_Klas4		GBZOK3S2_jongen		GBZOK3S2_meisje		GBZOK3S5_12		GBZOK3S5_vmbo		GBZOK3S5_havovwo		GBZOK3S5_Klas2		GBZOK3S5_Klas4		GBZOK3S5_jongen		GBZOK3S5_meisje		GBZOK3S3_12		GBZOK3S3_vmbo		GBZOK3S3_havovwo		GBZOK3S3_Klas2		GBZOK3S3_Klas4		GBZOK3S3_jongen		GBZOK3S3_meisje		SBSSK3S1_12		SBSSK3S1_vmbo		SBSSK3S1_havovwo		SBSSK3S1_Klas2		SBSSK3S1_Klas4		SBSSK3S1_jongen		SBSSK3S1_meisje		SBSSK3S2_12		SBSSK3S2_vmbo		SBSSK3S2_havovwo		SBSSK3S2_Klas2		SBSSK3S2_Klas4		SBSSK3S2_jongen		SBSSK3S2_meisje		SBSSK3S3_12		SBSSK3S3_vmbo		SBSSK3S3_havovwo		SBSSK3S3_Klas2		SBSSK3S3_Klas4		SBSSK3S3_jongen		SBSSK3S3_meisje		SBSSK3S4_12		SBSSK3S4_vmbo		SBSSK3S4_havovwo		SBSSK3S4_Klas2		SBSSK3S4_Klas4		SBSSK3S4_jongen		SBSSK3S4_meisje		SBSSK3S5_12		SBSSK3S5_vmbo		SBSSK3S5_havovwo		SBSSK3S5_Klas2		SBSSK3S5_Klas4		SBSSK3S5_jongen		SBSSK3S5_meisje		SBSSK3S6_12		SBSSK3S6_vmbo		SBSSK3S6_havovwo		SBSSK3S6_Klas2		SBSSK3S6_Klas4		SBSSK3S6_jongen		SBSSK3S6_meisje		SBRLK3S12_12.x		SBRLK3S12_vmbo.x		SBRLK3S12_havovwo.x		SBRLK3S12_Klas2.x		SBRLK3S12_Klas4.x		SBRLK3S12_jongen.x		SBRLK3S12_meisje.x		SBRLK3S13_12		SBRLK3S13_vmbo		SBRLK3S13_havovwo		SBRLK3S13_Klas2		SBRLK3S13_Klas4		SBRLK3S13_jongen		SBRLK3S13_meisje		SBRLK3S22_12.x		SBRLK3S22_vmbo.x		SBRLK3S22_havovwo.x		SBRLK3S22_Klas2.x		SBRLK3S22_Klas4.x		SBRLK3S22_jongen.x		SBRLK3S22_meisje.x		SBRLK3S23_12		SBRLK3S23_vmbo		SBRLK3S23_havovwo		SBRLK3S23_Klas2		SBRLK3S23_Klas4		SBRLK3S23_jongen		SBRLK3S23_meisje		SBEZK301D1_12		SBEZK301D1_vmbo		SBEZK301D1_havovwo		SBEZK301D1_Klas2		SBEZK301D1_Klas4		SBEZK301D1_jongen		SBEZK301D1_meisje		SBEZK3S1_12		SBEZK3S1_vmbo		SBEZK3S1_havovwo		SBEZK3S1_Klas2		SBEZK3S1_Klas4		SBEZK3S1_jongen		SBEZK3S1_meisje		SBEZK302D1_12		SBEZK302D1_vmbo		SBEZK302D1_havovwo		SBEZK302D1_Klas2		SBEZK302D1_Klas4		SBEZK302D1_jongen		SBEZK302D1_meisje		SBEZK3S3_12		SBEZK3S3_vmbo		SBEZK3S3_havovwo		SBEZK3S3_Klas2		SBEZK3S3_Klas4		SBEZK3S3_jongen		SBEZK3S3_meisje		PBSGK3S1_12.x		PBSGK3S1_vmbo.x		PBSGK3S1_havovwo.x		PBSGK3S1_Klas2.x		PBSGK3S1_Klas4.x		PBSGK3S1_jongen.x		PBSGK3S1_meisje.x		SBGMK301D1_12		SBGMK301D1_vmbo		SBGMK301D1_havovwo		SBGMK301D1_Klas2		SBGMK301D1_Klas4		SBGMK301D1_jongen		SBGMK301D1_meisje		SBSXK3S1_12		SBSXK3S1_vmbo		SBSXK3S1_havovwo		SBSXK3S1_Klas2		SBSXK3S1_Klas4		SBSXK3S1_jongen		SBSXK3S1_meisje		MBLOK3S2_12		MBLOK3S2_vmbo		MBLOK3S2_havovwo		MBLOK3S2_Klas2		MBLOK3S2_Klas4		MBLOK3S2_jongen		MBLOK3S2_meisje		LBLBK3S10_12		LBLBK3S10_vmbo		LBLBK3S10_havovwo		LBLBK3S10_Klas2		LBLBK3S10_Klas4		LBLBK3S10_jongen		LBLBK3S10_meisje		LBLBK3S11_12		LBLBK3S11_vmbo		LBLBK3S11_havovwo		LBLBK3S11_Klas2		LBLBK3S11_Klas4		LBLBK3S11_jongen		LBLBK3S11_meisje		LBLBK3S14_12		LBLBK3S14_vmbo		LBLBK3S14_havovwo		LBLBK3S14_Klas2		LBLBK3S14_Klas4		LBLBK3S14_jongen		LBLBK3S14_meisje		LBAGK3S15_12		LBAGK3S15_vmbo		LBAGK3S15_havovwo		LBAGK3S15_Klas2		LBAGK3S15_Klas4		LBAGK3S15_jongen		LBAGK3S15_meisje		LBAGK3S17_12		LBAGK3S17_vmbo		LBAGK3S17_havovwo		LBAGK3S17_Klas2		LBAGK3S17_Klas4		LBAGK3S17_jongen		LBAGK3S17_meisje		LBSDK3S1_12		LBSDK3S1_vmbo		LBSDK3S1_havovwo		LBSDK3S1_Klas2		LBSDK3S1_Klas4		LBSDK3S1_jongen		LBSDK3S1_meisje		PBWBK3S2_12		PBWBK3S2_vmbo		PBWBK3S2_havovwo		PBWBK3S2_Klas2		PBWBK3S2_Klas4		PBWBK3S2_jongen		PBWBK3S2_meisje		PBVKK3S2_12		PBVKK3S2_vmbo		PBVKK3S2_havovwo		PBVKK3S2_Klas2		PBVKK3S2_Klas4		PBVKK3S2_jongen		PBVKK3S2_meisje		PBVKK3S4_12		PBVKK3S4_vmbo		PBVKK3S4_havovwo		PBVKK3S4_Klas2		PBVKK3S4_Klas4		PBVKK3S4_jongen		PBVKK3S4_meisje		PBVTK3S3D1_12		PBVTK3S3D1_vmbo		PBVTK3S3D1_havovwo		PBVTK3S3D1_Klas2		PBVTK3S3D1_Klas4		PBVTK3S3D1_jongen		PBVTK3S3D1_meisje		PBVTK3S3D2_12		PBVTK3S3D2_vmbo		PBVTK3S3D2_havovwo		PBVTK3S3D2_Klas2		PBVTK3S3D2_Klas4		PBVTK3S3D2_jongen		PBVTK3S3D2_meisje		PBVTK3S3D3_12		PBVTK3S3D3_vmbo		PBVTK3S3D3_havovwo		PBVTK3S3D3_Klas2		PBVTK3S3D3_Klas4		PBVTK3S3D3_jongen		PBVTK3S3D3_meisje		PBTRK312D1_12		PBTRK312D1_vmbo		PBTRK312D1_havovwo		PBTRK312D1_Klas2		PBTRK312D1_Klas4		PBTRK312D1_jongen		PBTRK312D1_meisje		PBSGK3S2_12		PBSGK3S2_vmbo		PBSGK3S2_havovwo		PBSGK3S2_Klas2		PBSGK3S2_Klas4		PBSGK3S2_jongen		PBSGK3S2_meisje		SFOSK3S1_01_12		SFOSK3S1_01_vmbo		SFOSK3S1_01_havovwo		SFOSK3S1_01_Klas2		SFOSK3S1_01_Klas4		SFOSK3S1_01_jongen		SFOSK3S1_01_meisje		Suicpog_dich_12		Suicpog_dich_vmbo		Suicpog_dich_havovwo		Suicpog_dich_Klas2		Suicpog_dich_Klas4		Suicpog_dich_jongen		Suicpog_dich_meisje		EBGLK3S1_12		EBGLK3S1_vmbo		EBGLK3S1_havovwo		EBGLK3S1_Klas2		EBGLK3S1_Klas4		EBGLK3S1_jongen		EBGLK3S1_meisje		PBTRK3S3_12		PBTRK3S3_vmbo		PBTRK3S3_havovwo		PBTRK3S3_Klas2		PBTRK3S3_Klas4		PBTRK3S3_jongen		PBTRK3S3_meisje		PBSGK3S1_12.y		PBSGK3S1_vmbo.y		PBSGK3S1_havovwo.y		PBSGK3S1_Klas2.y		PBSGK3S1_Klas4.y		PBSGK3S1_jongen.y		PBSGK3S1_meisje.y		Suic_reg_12		Suic_reg_vmbo		Suic_reg_havovwo		Suic_reg_Klas2		Suic_reg_Klas4		Suic_reg_jongen		Suic_reg_meisje		GBZOK3S9_12		GBZOK3S9_vmbo		GBZOK3S9_havovwo		GBZOK3S9_Klas2		GBZOK3S9_Klas4		GBZOK3S9_jongen		GBZOK3S9_meisje		OBICK3S4_positief_12		OBICK3S4_positief_vmbo		OBICK3S4_positief_havovwo		OBICK3S4_positief_Klas2		OBICK3S4_positief_Klas4		OBICK3S4_positief_jongen		OBICK3S4_positief_meisje		OBICK3S4_12		OBICK3S4_vmbo		OBICK3S4_havovwo		OBICK3S4_Klas2		OBICK3S4_Klas4		OBICK3S4_jongen		OBICK3S4_meisje		OBICK3S6_positief_12		OBICK3S6_positief_vmbo		OBICK3S6_positief_havovwo		OBICK3S6_positief_Klas2		OBICK3S6_positief_Klas4		OBICK3S6_positief_jongen		OBICK3S6_positief_meisje		OBICK3S6_12		OBICK3S6_vmbo		OBICK3S6_havovwo		OBICK3S6_Klas2		OBICK3S6_Klas4		OBICK3S6_jongen		OBICK3S6_meisje		SBGMK3S2_12.x		SBGMK3S2_vmbo.x		SBGMK3S2_havovwo.x		SBGMK3S2_Klas2.x		SBGMK3S2_Klas4.x		SBGMK3S2_jongen.x		SBGMK3S2_meisje.x		SBRLK3S11_12		SBRLK3S11_vmbo		SBRLK3S11_havovwo		SBRLK3S11_Klas2		SBRLK3S11_Klas4		SBRLK3S11_jongen		SBRLK3S11_meisje		SBRLK3S12_12.y		SBRLK3S12_vmbo.y		SBRLK3S12_havovwo.y		SBRLK3S12_Klas2.y		SBRLK3S12_Klas4.y		SBRLK3S12_jongen.y		SBRLK3S12_meisje.y		SBRLK3S21_12		SBRLK3S21_vmbo		SBRLK3S21_havovwo		SBRLK3S21_Klas2		SBRLK3S21_Klas4		SBRLK3S21_jongen		SBRLK3S21_meisje		SBRLK3S22_12.y		SBRLK3S22_vmbo.y		SBRLK3S22_havovwo.y		SBRLK3S22_Klas2.y		SBRLK3S22_Klas4.y		SBRLK3S22_jongen.y		SBRLK3S22_meisje.y		SBSGK3S2_12		SBSGK3S2_vmbo		SBSGK3S2_havovwo		SBSGK3S2_Klas2		SBSGK3S2_Klas4		SBSGK3S2_jongen		SBSGK3S2_meisje		SBGMK3S2_12.y		SBGMK3S2_vmbo.y		SBGMK3S2_havovwo.y		SBGMK3S2_Klas2.y		SBGMK3S2_Klas4.y		SBGMK3S2_jongen.y		SBGMK3S2_meisje.y		LBLBK3S12_12		LBLBK3S12_vmbo		LBLBK3S12_havovwo		LBLBK3S12_Klas2		LBLBK3S12_Klas4		LBLBK3S12_jongen		LBLBK3S12_meisje		LBLBK3S13_12		LBLBK3S13_vmbo		LBLBK3S13_havovwo		LBLBK3S13_Klas2		LBLBK3S13_Klas4		LBLBK3S13_jongen		LBLBK3S13_meisje		LBAGK3S20_12		LBAGK3S20_vmbo		LBAGK3S20_havovwo		LBAGK3S20_Klas2		LBAGK3S20_Klas4		LBAGK3S20_jongen		LBAGK3S20_meisje		LBRAK3S19_12		LBRAK3S19_vmbo		LBRAK3S19_havovwo		LBRAK3S19_Klas2		LBRAK3S19_Klas4		LBRAK3S19_jongen		LBRAK3S19_meisje		SFOSK3S2_hartstikkeleuk		SFOSK3S2_gaat wel		SFOSK3S2_nietleukvreselijk		PBTRK3S1_12		PBTRK3S1_vmbo		PBTRK3S1_havovwo		PBTRK3S1_Klas2		PBTRK3S1_Klas4		PBTRK3S1_jongen		PBTRK3S1_meisje		PBTRK3S3_12.y		PBTRK3S3_vmbo.y		PBTRK3S3_havovwo.y		PBTRK3S3_Klas2.y		PBTRK3S3_Klas4.y		PBTRK3S3_jongen.y		PBTRK3S3_meisje.y		PBTRK307_12		PBTRK307_vmbo		PBTRK307_havovwo		PBTRK307_Klas2		PBTRK307_Klas4		PBTRK307_jongen		PBTRK307_meisje		PBTRK309_12		PBTRK309_vmbo		PBTRK309_havovwo		PBTRK309_Klas2		PBTRK309_Klas4		PBTRK309_jongen		PBTRK309_meisje
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		Regio (vmbo)		0.692		0.692		nvt		0.693		0.691		0.69		0.699		0.097		0.097		nvt		0.109		0.085		0.107		0.083		0.063		0.063		nvt		0.065		0.061		0.055		0.072		0.129		0.129		nvt		0.118		0.14		0.129		0.131		0.019		0.019		nvt		0.015		0.023		0.02		0.015		0.254		0.254		nvt		0.265		0.244		0.225		0.284		0.05		0.05		nvt		0.045		0.055		0.04		0.052		0.295		0.295		nvt		0.29		0.3		0.298		0.292		0.124		0.124		nvt		0.129		0.119		0.115		0.131		0.087		0.087		nvt		0.073		0.101		0.063		0.103		0.143		0.143		nvt		0.135		0.151		0.136		0.144		0.787		0.787		nvt		0.82		0.755		0.851		0.72		0.275		0.275		nvt		0.249		0.301		0.174		0.386		0.195		0.195		nvt		0.179		0.21		0.107		0.297		0.491		0.491		nvt		0.5		0.481		0.486		0.495		0.185		0.185		nvt		0.172		0.197		0.18		0.19		0.372		0.372		nvt		0.382		0.363		0.335		0.42		0.097		0.097		nvt		0.111		0.083		0.083		0.115		0.045		0.045		nvt		0.039		0.05		0.036		0.051		0.122		0.122		nvt		0.117		0.128		0.115		0.128		0.169		0.169		nvt		0.139		0.198		0.165		0.171		0.344		0.344		nvt		0.319		0.368		0.287		0.413		0.487		0.487		nvt		0.541		0.435		0.548		0.416		0.222		0.222		nvt		0.207		0.237		0.214		0.231		0.349		0.349		nvt		0.333		0.364		0.324		0.375		0.429		0.429		nvt		0.461		0.398		0.462		0.394		0.089		0.089		nvt		0.072		0.105		0.074		0.097		0.219		0.219		nvt		0.178		0.259		0.187		0.259		0.692		0.692		nvt		0.75		0.636		0.739		0.644		0.086		0.086		nvt		0.088		0.083		0.078		0.093		0.225		0.225		nvt		0.203		0.247		0.193		0.263		0.689		0.689		nvt		0.709		0.67		0.729		0.644		0.756		0.756		nvt		0.778		0.734		0.787		0.723		0.522		0.522		nvt		0.534		0.51		0.517		0.534		0.826		0.826		nvt		0.822		0.83		0.808		0.85		0.199		0.199		nvt		0.192		0.207		0.182		0.221		0.165		0.165		nvt		0.152		0.178		0.101		0.238		0.066		0.066		nvt		0.049		0.083		0.04		0.094		0.058		0.058		nvt		0.054		0.062		0.042		0.077		0.314		0.314		nvt		0.285		0.342		0.216		0.425		0.092		0.092		nvt		0.065		0.118		0.049		0.137		0.149		0.149		nvt		0.128		0.17		0.077		0.225		0.149		0.149		nvt		0.155		0.144		0.072		0.233		0.219		0.219		nvt		0.186		0.252		0.138		0.306		0.437		0.437		nvt		0.401		0.472		0.314		0.576		0.061		0.061		nvt		0.091		0.032		0.058		0.059		0.042		0.042		nvt		0.063		0.02		0.041		0.041		0.032		0.032		nvt		0.046		0.018		0.023		0.038		0.015		0.015		nvt		0.023		0.008		0.008		0.022		0.208		0.208		nvt		0.181		0.234		0.155		0.271		0.099		0.099		nvt		0.086		0.112		0.063		0.134		0.266		0.266		nvt		0.244		0.287		0.208		0.34		0.131		0.131		nvt		0.12		0.141		0.079		0.183		0.238		0.238		nvt		0.244		0.232		0.178		0.293		0.272		0.272		nvt		0.324		0.222		0.4		0.115		0.048		0.048		nvt		0.029		0.067		0.039		0.056		0.444		0.444		nvt		0.469		0.42		0.481		0.402		0.795		0.795		nvt		0.801		0.788		0.783		0.81		0.683		0.683		nvt		0.699		0.668		0.722		0.636		0.832		0.832		nvt		0.853		0.812		0.86		0.796		0.195		0.195		nvt		0.083		0.304		0.199		0.185		0.151		0.151		nvt		0.055		0.245		0.142		0.158		0.126		0.126		nvt		0.055		0.196		0.129		0.115		0.88		0.88		nvt		0.866		0.893		0.916		0.845		0.634		0.634		nvt		0.649		0.619		0.738		0.515		0.408		0.408		nvt		0.394		0.423		0.517		0.275		0.121		0.121		nvt		0.104		0.138		0.088		0.152		0.342		0.342		nvt		0.328		0.356		0.27		0.437		0.537		0.537		nvt		0.568		0.507		0.642		0.411		0.492		0.492		nvt		0.491		0.493		0.511		0.471		0.055		0.055		nvt		0.053		0.057		0.043		0.063		0.425		0.425		nvt		0.511		0.341		0.43		0.426		0.044		0.044		nvt		0.045		0.044		0.035		0.049		0.739		0.739		nvt		0.777		0.702		0.773		0.713		0.208		0.208		nvt		0.219		0.198		0.17		0.252		0.238		0.238		nvt		0.244		0.232		0.178		0.293		0.126		0.126		nvt		0.13		0.122		0.089		0.157		0.388		0.388		nvt		0.375		0.4		0.329		0.453		0.56		0.56		nvt		0.604		0.517		0.602		0.515		0.124		0.124		nvt		0.129		0.119		0.113		0.13		0.468		0.468		nvt		0.503		0.434		0.577		0.338		0.194		0.194		nvt		0.164		0.223		0.136		0.257		0.044		0.044		nvt		0.047		0.041		0.054		0.029		0.136		0.136		nvt		0.18		0.093		0.121		0.141		0.061		0.061		nvt		0.091		0.032		0.058		0.059		0.085		0.085		nvt		0.111		0.06		0.073		0.091		0.032		0.032		nvt		0.046		0.018		0.023		0.038		0.118		0.118		nvt		0.109		0.127		0.078		0.166		0.044		0.044		nvt		0.047		0.041		0.054		0.029		0.162		0.162		nvt		0.159		0.165		0.185		0.135		0.396		0.396		nvt		0.365		0.426		0.435		0.352		0.259		0.259		nvt		0.126		0.39		0.251		0.259		0.061		0.061		nvt		0.029		0.093		0.056		0.061		0.425		0.455		0.121		0.707		0.707		nvt		0.713		0.701		0.688		0.727		0.208		0.208		nvt		0.219		0.198		0.17		0.252		0.144		0.144		nvt		0.145		0.143		0.114		0.18		0.116		0.116		nvt		0.131		0.101		0.092		0.145

		Voeg op rij 3 de school in die je in je overzichtstabel wil presenteren

		Deze kun je kopieren vanuit het tabblad Data R





Overzichtstabel

		OVERZICHTSTABEL		Regio (vmbo)				Technisch & Maritiem College

						2021		Vmbo		Havo/Vwo		Klas 2		Klas 4		Jongen		Meisje

		GEZINSSITUATIE 																										Op kolommen D tm J zitten koppelingen die automatisch aanpassen wanneer je de school in tabblad Data_R_overzicht_koppeling aanpast

		Gezinssamenstelling 																										Kolom C veranderd niet, dus die is met plakken 123 geplakt

		- Woont bij beide ouders 		69%		56%		56%		nvt		59%		53%		57%		nvt										Kolom B verwijderen we voor het uitdraaien

		Ervaart enige of grote moeite met rondkomen thuis		5%		5%		5%		nvt		nvt		7%		3%		nvt

		Ingrijpende gebeurtenissen: 																										 aanpassen naar leeg! 

		- Heeft een gezinslid met een ernstige ziekte, beperking of verslaving (jonge mantelzorger)		14%		18%		18%		nvt		17%		19%		17%		nvt

		- Heeft zelf een psychische ziekte (gehad)		9%		10%		10%		nvt		7%		14%		8%		nvt

		- Heeft zelf een (ernstige) lichamelijke ziekte of beperking (gehad)		12%		9%		9%		nvt		6%		14%		9%		nvt

		- Heeft scheiding van ouders meegemaakt (of maakt dit nu mee)		30%		37%		37%		nvt		37%		38%		37%		nvt

		GELUK & GEZONDHEID

		Voelt zich meestal (zeer) gelukkig		74%		76%		76%		nvt		77%		75%		76%		nvt

		Ervaart zijn/haar gezondheid als (zeer) goed		79%		81%		81%		nvt		80%		83%		82%		nvt

		Heeft in laatste 4 weken (zeer) vaak 5 of meer gezondheidsklachten ervaren (bijv. buikpijn, hoofdpijn, moeheid, concentratieproblemen)		20%		10%		10%		nvt		10%		8%		8%		nvt

		JONGEREN & CORONA

		Meegemaakt tijdens de coronaperiode: 

		- Zelf in quarantaine geweest		49%		45%		45%		nvt		45%		45%		45%		nvt

		- Zelf corona gehad		19%		17%		17%		nvt		17%		18%		17%		nvt

		- Naaste heeft corona gehad		37%		28%		28%		nvt		28%		27%		27%		nvt

		- Naaste heeft in het ziekenhuis gelegen vanwege corona		10%		5%		5%		nvt		7%		nvt		6%		nvt

		- Naaste heeft in het ziekenhuis gelegen door iets anders dan corona		12%		10%		10%		nvt		8%		12%		10%		nvt

		- Naaste is overleden aan corona		5%		nvt		nvt		nvt		nvt		nvt		nvt		nvt

		- Naaste is overleden door ies anders dan corona		14%		12%		12%		nvt		10%		15%		12%		nvt

		- Minder werk of inkomen voor (een van) de ouders		12%		14%		14%		nvt		12%		16%		12%		nvt





		OVERZICHTSTABEL		Regio (vmbo)				Technisch & Maritiem College

						2021		Vmbo		Havo/Vwo		Klas 2		Klas 4		Jongen		Meisje

		Impact van coronamaatregelen op zijn/haar leven in het algemeen

		- Positief		49%		56%		56%		nvt		62%		48%		57%		nvt

		- Negatief		17%		11%		11%		nvt		16%		nvt		12%		nvt

		Impact coronamaatregelen op zijn/haar schoolprestatie

		- Positief		43%		52%		52%		nvt		54%		48%		51%		nvt

		- Negatief		22%		16%		16%		nvt		16%		16%		16%		nvt

		Impact coronamaatregelen op zijn/haar gezondheid

		- Positief		56%		59%		59%		nvt		60%		58%		60%		nvt

		- Negatief		12%		10%		10%		nvt		13%		nvt		10%		nvt

		Impact van coronamaatregelen op de relatie met zijn/haar familie

		- Positief		69%		74%		74%		nvt		81%		64%		75%		nvt

		- Negatief		9%		8%		8%		nvt		10%		nvt		8%		nvt

		Impact van coronamaatregelen op de relatie met zijn/haar vrienden

		- Positief		69%		66%		66%		nvt		70%		62%		66%		nvt

		- Negatief		9%		10%		10%		nvt		12%		8%		10%		nvt

		Impact van coronamaatregelen op hoe goed je je voelt

		- Positief		47%		54%		54%		nvt		57%		49%		54%		nvt

		- Negatief		19%		15%		15%		nvt		17%		12%		15%		nvt

		Kon tijdens de lockdown thuis een plek voor zichzelf vinden als dat nodig was		76%		78%		78%		nvt		80%		74%		78%		nvt

		Vond het gemakkelijk om buiten op 1,5 meter afstand vrienden/familie te ontmoeten tijdens de lockdown		52%		48%		48%		nvt		50%		46%		48%		nvt

		Kan bij iemand terecht als hij/zij met een probleem zit		83%		80%		80%		nvt		80%		80%		80%		nvt

		Had extra hulp/steun nodig tijdens de coronaperiode		39%		36%		36%		nvt		42%		29%		33%		nvt







		OVERZICHTSTABEL		Regio (vmbo)				Technisch & Maritiem College

						2021		Vmbo		Havo/Vwo		Klas 2		Klas 4		Jongen		Meisje

		SCHOOLKLIMAAT

		Ervaart school als (hartstikke) leuk		43%		52%		52%		nvt		54%		51%		53%		nvt

		Is laatste 3 maanden gepest op school		14%		20%		20%		nvt		30%		7%		19%		nvt

		Is laatste 3 maanden meerdere keren per maand gepest op school		6%		11%		11%		nvt		16%		nvt		10%		nvt

		MENTAAL WELBEVINDEN

		Psychische klachten		28%		22%		22%		nvt		25%		19%		21%		nvt

		Heeft zich laatste 4 weken soms eenzaam gevoeld		21%		14%		14%		nvt		17%		11%		14%		nvt

		Heeft zich laatste 4 weken vaak tot altijd eenzaam gevoeld		10%		11%		11%		nvt		12%		8%		9%		nvt

		Heeft zich afgelopen jaar soms eenzaam gevoeld		27%		20%		20%		nvt		20%		20%		20%		nvt

		Heeft zich afgelopen jaar vaak tot altijd eenzaam gevoeld		13%		10%		10%		nvt		11%		8%		9%		nvt

		Voelt zich (zeer) vaak gestrest door één of meer factoren		44%		27%		27%		nvt		26%		28%		25%		nvt

		Voelt zich (zeer) vaak gestrest door school of huiswerk		31%		16%		16%		nvt		13%		20%		14%		nvt

		Voelt zich (zeer) vaak gestrest door situatie thuis		9%		5%		5%		nvt		nvt		nvt		3%		nvt

		Voelt zich (zeer) vaak gestrest door eigen problemen		15%		8%		8%		nvt		6%		10%		6%		nvt

		Voelt zich (zeer) vaak gestrest door wat anderen van hem/haar vinden		15%		8%		8%		nvt		12%		nvt		8%		nvt

		Voelt zich (zeer) vaak gestrest door alles wat gedaan moet worden		22%		12%		12%		nvt		9%		16%		10%		nvt

		Had afgelopen 12 maanden wel eens suïcidegedachten		24%		22%		22%		nvt		26%		16%		20%		nvt

		Had afgelopen 12 maanden regelmatig suïcidegedachten		13%		11%		11%		nvt		13%		8%		9%		nvt

		Had afgelopen 12 maanden (heel) vaak suïcidegedachten		6%		nvt		nvt		nvt		nvt		nvt		nvt		nvt

		Deed afgelopen 12 maanden suïcidepoging		4%		nvt		nvt		nvt		nvt		nvt		nvt		nvt

		MEDIAWIJSHEID

		Is de laatste 3 maanden online gepest		9%		10%		10%		nvt		14%		nvt		9%		nvt

		Is de laatste 3 maanden meerdere keren per maand online gepest		3%		4%		4%		nvt		5%		nvt		3%		nvt

		Ervaart zelf risico op problematisch gebruik sociale media		12%		5%		5%		nvt		5%		nvt		5%		nvt

		Ervaart zelf risico op problematisch gamen		4%		7%		7%		nvt		6%		7%		7%		nvt

		Heeft laatste 6 maanden naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf naar een ander gestuurd		5%		5%		5%		nvt		5%		nvt		4%		nvt

		OVERZICHTSTABEL		Regio (vmbo)				Technisch & Maritiem College

						2021		Vmbo		Havo/Vwo		Klas 2		Klas 4		Jongen		Meisje

		BEWEGEN EN SPORTEN

		Sport wekelijks bij club, vereniging of sportschool		68%		63%		63%		nvt		63%		64%		64%		nvt

		Sport of beweegt wekelijks in de vrije tijd (zonder club, vereniging of sportschool) 		83%		80%		80%		nvt		78%		82%		81%		nvt

		Beweegt dagelijks minstens 1 uur		16%		14%		14%		nvt		16%		11%		12%		nvt

		Beweegt 5 of meer dagen per week minstens 1 uur		40%		33%		33%		nvt		32%		34%		32%		nvt

		Loopt of fietst 5 dagen per week naar school of stageplek		80%		65%		65%		nvt		68%		61%		66%		nvt

		Vond het gemakkelijk om in de buurt te sporten/bewegen tijdens de lockdown		44%		47%		47%		nvt		53%		38%		48%		nvt

		ALCOHOL, ROKEN, DRUGS

		Heeft afgelopen 4 weken alcohol gedronken		26%		30%		30%		nvt		18%		46%		28%		nvt

		Heeft afgelopen 4 weken 5 of meer drankjes bij 1 gelegenheid gedronken (bingedrinken)		20%		23%		23%		nvt		12%		38%		22%		nvt

		Is de afgelopen 4 weken dronken/aangeschoten geweest		15%		12%		12%		nvt		7%		19%		11%		nvt

		Rookt minstens één keer per week sigaretten/shag		6%		3%		3%		nvt		nvt		nvt		3%		nvt

		Heeft ooit wiet/hasj gebruikt		13%		9%		9%		nvt		7%		11%		9%		nvt

		WEERBAARHEID, VEERKRACHT, VERTROUWEN

		Is voldoende weerbaar		88%		87%		87%		nvt		82%		93%		87%		nvt

		Herstelt snel na een moeilijke periode		63%		70%		70%		nvt		69%		70%		71%		nvt

		Vindt het makkelijk om stressvolle gebeurtenissen te doorstaan		41%		50%		50%		nvt		41%		62%		51%		nvt

		Heeft veel vertrouwen in de toekomst		54%		67%		67%		nvt		64%		72%		68%		nvt

		Heeft weinig tot geen vertrouwen in de toekomst 		12%		9%		9%		nvt		9%		8%		9%		nvt







Overzichtstabel PDF

		OVERZICHTSTABEL		Regio (vmbo)				Technisch & Maritiem College

						2021		Vmbo		Havo/Vwo		Klas 2		Klas 4		Jongen		Meisje

		GEZINSSITUATIE 																										Op kolommen D tm J zitten koppelingen die automatisch aanpassen wanneer je de school in tabblad Data_R_overzicht_koppeling aanpast

		Gezinssamenstelling 																										Kolom C veranderd niet, dus die is met plakken 123 geplakt

		- Woont bij beide ouders 		69%		56%		56%				59%		53%		57%												Kolom B verwijderen we voor het uitdraaien

		Ervaart enige of grote moeite met rondkomen thuis		5%		5%		5%						7%		3%

		Ingrijpende gebeurtenissen: 																										 aanpassen naar leeg! 

		- Heeft een gezinslid met een ernstige ziekte, beperking of verslaving (jonge mantelzorger)		14%		18%		18%				17%		19%		17%

		- Heeft zelf een psychische ziekte (gehad)		9%		10%		10%				7%		14%		8%

		- Heeft zelf een (ernstige) lichamelijke ziekte of beperking (gehad)		12%		9%		9%				6%		14%		9%

		- Heeft scheiding van ouders meegemaakt (of maakt dit nu mee)		30%		37%		37%				37%		38%		37%

		GELUK & GEZONDHEID

		Voelt zich meestal (zeer) gelukkig		74%		76%		76%				77%		75%		76%

		Ervaart zijn/haar gezondheid als (zeer) goed		79%		81%		81%				80%		83%		82%

		Heeft in laatste 4 weken (zeer) vaak 5 of meer gezondheidsklachten ervaren (bijv. buikpijn, hoofdpijn, moeheid, concentratieproblemen)		20%		10%		10%				10%		8%		8%

		JONGEREN & CORONA

		Meegemaakt tijdens de coronaperiode: 

		- Zelf in quarantaine geweest		49%		45%		45%				45%		45%		45%

		- Zelf corona gehad		19%		17%		17%				17%		18%		17%

		- Naaste heeft corona gehad		37%		28%		28%				28%		27%		27%

		- Naaste heeft in het ziekenhuis gelegen vanwege corona		10%		5%		5%				7%				6%

		- Naaste heeft in het ziekenhuis gelegen door iets anders dan corona		12%		10%		10%				8%		12%		10%

		- Naaste is overleden aan corona		5%

		- Naaste is overleden door ies anders dan corona		14%		12%		12%				10%		15%		12%

		- Minder werk of inkomen voor (een van) de ouders		12%		14%		14%				12%		16%		12%





		OVERZICHTSTABEL		Regio (vmbo)				Technisch & Maritiem College

						2021		Vmbo		Havo/Vwo		Klas 2		Klas 4		Jongen		Meisje

		Impact van coronamaatregelen op zijn/haar leven in het algemeen

		- Positief		49%		56%		56%				62%		48%		57%

		- Negatief		17%		11%		11%				16%				12%

		Impact coronamaatregelen op zijn/haar schoolprestatie

		- Positief		43%		52%		52%				54%		48%		51%

		- Negatief		22%		16%		16%				16%		16%		16%

		Impact coronamaatregelen op zijn/haar gezondheid

		- Positief		56%		59%		59%				60%		58%		60%

		- Negatief		12%		10%		10%				13%				10%

		Impact van coronamaatregelen op de relatie met zijn/haar familie

		- Positief		69%		74%		74%				81%		64%		75%

		- Negatief		9%		8%		8%				10%				8%

		Impact van coronamaatregelen op de relatie met zijn/haar vrienden

		- Positief		69%		66%		66%				70%		62%		66%

		- Negatief		9%		10%		10%				12%		8%		10%

		Impact van coronamaatregelen op hoe goed je je voelt

		- Positief		47%		54%		54%				57%		49%		54%

		- Negatief		19%		15%		15%				17%		12%		15%

		Kon tijdens de lockdown thuis een plek voor zichzelf vinden als dat nodig was		76%		78%		78%				80%		74%		78%

		Vond het gemakkelijk om buiten op 1,5 meter afstand vrienden/familie te ontmoeten tijdens de lockdown		52%		48%		48%				50%		46%		48%

		Kan bij iemand terecht als hij/zij met een probleem zit		83%		80%		80%				80%		80%		80%

		Had extra hulp/steun nodig tijdens de coronaperiode		39%		36%		36%				42%		29%		33%







		OVERZICHTSTABEL		Regio (vmbo)				Technisch & Maritiem College

						2021		Vmbo		Havo/Vwo		Klas 2		Klas 4		Jongen		Meisje

		SCHOOLKLIMAAT

		Ervaart school als (hartstikke) leuk		43%		52%		52%				54%		51%		53%

		Is laatste 3 maanden gepest op school		14%		20%		20%				30%		7%		19%

		Is laatste 3 maanden meerdere keren per maand gepest op school		6%		11%		11%				16%				10%

		MENTAAL WELBEVINDEN

		Psychische klachten		28%		22%		22%				25%		19%		21%

		Heeft zich laatste 4 weken soms eenzaam gevoeld		21%		14%		14%				17%		11%		14%

		Heeft zich laatste 4 weken vaak tot altijd eenzaam gevoeld		10%		11%		11%				12%		8%		9%

		Heeft zich afgelopen jaar soms eenzaam gevoeld		27%		20%		20%				20%		20%		20%

		Heeft zich afgelopen jaar vaak tot altijd eenzaam gevoeld		13%		10%		10%				11%		8%		9%

		Voelt zich (zeer) vaak gestrest door één of meer factoren		44%		27%		27%				26%		28%		25%

		Voelt zich (zeer) vaak gestrest door school of huiswerk		31%		16%		16%				13%		20%		14%

		Voelt zich (zeer) vaak gestrest door situatie thuis		9%		5%		5%								3%

		Voelt zich (zeer) vaak gestrest door eigen problemen		15%		8%		8%				6%		10%		6%

		Voelt zich (zeer) vaak gestrest door wat anderen van hem/haar vinden		15%		8%		8%				12%				8%

		Voelt zich (zeer) vaak gestrest door alles wat gedaan moet worden		22%		12%		12%				9%		16%		10%

		Had afgelopen 12 maanden wel eens suïcidegedachten		24%		22%		22%				26%		16%		20%

		Had afgelopen 12 maanden regelmatig suïcidegedachten		13%		11%		11%				13%		8%		9%

		Had afgelopen 12 maanden (heel) vaak suïcidegedachten		6%

		Deed afgelopen 12 maanden suïcidepoging		4%

		MEDIAWIJSHEID

		Is de laatste 3 maanden online gepest		9%		10%		10%				14%				9%

		Is de laatste 3 maanden meerdere keren per maand online gepest		3%		4%		4%				5%				3%

		Ervaart zelf risico op problematisch gebruik sociale media		12%		5%		5%				5%				5%

		Ervaart zelf risico op problematisch gamen		4%		7%		7%				6%		7%		7%

		Heeft laatste 6 maanden naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf naar een ander gestuurd		5%		5%		5%				5%				4%

		OVERZICHTSTABEL		Regio (vmbo)				Technisch & Maritiem College

						2021		Vmbo		Havo/Vwo		Klas 2		Klas 4		Jongen		Meisje

		BEWEGEN EN SPORTEN

		Sport wekelijks bij club, vereniging of sportschool		68%		63%		63%				63%		64%		64%

		Sport of beweegt wekelijks in de vrije tijd (zonder club, vereniging of sportschool) 		83%		80%		80%				78%		82%		81%

		Beweegt dagelijks minstens 1 uur		16%		14%		14%				16%		11%		12%

		Beweegt 5 of meer dagen per week minstens 1 uur		40%		33%		33%				32%		34%		32%

		Loopt of fietst 5 dagen per week naar school of stageplek		80%		65%		65%				68%		61%		66%

		Vond het gemakkelijk om in de buurt te sporten/bewegen tijdens de lockdown		44%		47%		47%				53%		38%		48%

		ALCOHOL, ROKEN, DRUGS

		Heeft afgelopen 4 weken alcohol gedronken		26%		30%		30%				18%		46%		28%

		Heeft afgelopen 4 weken 5 of meer drankjes bij 1 gelegenheid gedronken (bingedrinken)		20%		23%		23%				12%		38%		22%

		Is de afgelopen 4 weken dronken/aangeschoten geweest		15%		12%		12%				7%		19%		11%

		Rookt minstens één keer per week sigaretten/shag		6%		3%		3%								3%

		Heeft ooit wiet/hasj gebruikt		13%		9%		9%				7%		11%		9%

		WEERBAARHEID, VEERKRACHT, VERTROUWEN

		Is voldoende weerbaar		88%		87%		87%				82%		93%		87%

		Herstelt snel na een moeilijke periode		63%		70%		70%				69%		70%		71%

		Vindt het makkelijk om stressvolle gebeurtenissen te doorstaan		41%		50%		50%				41%		62%		51%

		Heeft veel vertrouwen in de toekomst		54%		67%		67%				64%		72%		68%

		Heeft weinig tot geen vertrouwen in de toekomst 		12%		9%		9%				9%		8%		9%







Overzichtstabel T&M college

		OVERZICHTSTABEL		Regio (vmbo)		Regio (jongens)				Technisch & Maritiem College

								2021		Vmbo		Havo/Vwo		Klas 2		Klas 4		Jongen		Meisje

		GEZINSSITUATIE 																												Op kolommen D tm J zitten koppelingen die automatisch aanpassen wanneer je de school in tabblad Data_R_overzicht_koppeling aanpast

		Gezinssamenstelling 																												Kolom C veranderd niet, dus die is met plakken 123 geplakt

		- Woont bij beide ouders 		69%				56%		56%				59%		53%		57%												Kolom B verwijderen we voor het uitdraaien

		Ervaart enige of grote moeite met rondkomen thuis		5%				5%		5%						7%		3%

		Ingrijpende gebeurtenissen: 																												 aanpassen naar leeg! 

		- Heeft een gezinslid met een ernstige ziekte, beperking of verslaving (jonge mantelzorger)		14%				18%		18%				17%		19%		17%

		- Heeft zelf een psychische ziekte (gehad)		9%				10%		10%				7%		14%		8%

		- Heeft zelf een (ernstige) lichamelijke ziekte of beperking (gehad)		12%				9%		9%				6%		14%		9%

		- Heeft scheiding van ouders meegemaakt (of maakt dit nu mee)		30%				37%		37%				37%		38%		37%

		GELUK & GEZONDHEID

		Voelt zich meestal (zeer) gelukkig		74%				76%		76%				77%		75%		76%

		Ervaart zijn/haar gezondheid als (zeer) goed		79%				81%		81%				80%		83%		82%

		Heeft in laatste 4 weken (zeer) vaak 5 of meer gezondheidsklachten ervaren (bijv. buikpijn, hoofdpijn, moeheid, concentratieproblemen)		20%				10%		10%				10%		8%		8%

		JONGEREN & CORONA

		Meegemaakt tijdens de coronaperiode: 

		- Zelf in quarantaine geweest		49%				45%		45%				45%		45%		45%

		- Zelf corona gehad		19%				17%		17%				17%		18%		17%

		- Naaste heeft corona gehad		37%				28%		28%				28%		27%		27%

		- Naaste heeft in het ziekenhuis gelegen vanwege corona		10%				5%		5%				7%				6%

		- Naaste heeft in het ziekenhuis gelegen door iets anders dan corona		12%				10%		10%				8%		12%		10%

		- Naaste is overleden aan corona		5%

		- Naaste is overleden door ies anders dan corona		14%				12%		12%				10%		15%		12%

		- Minder werk of inkomen voor (een van) de ouders		12%				14%		14%				12%		16%		12%





		OVERZICHTSTABEL		Regio (vmbo)		Regio (jongens)				Technisch & Maritiem College

								2021		Vmbo		Havo/Vwo		Klas 2		Klas 4		Jongen		Meisje

		Impact van coronamaatregelen op zijn/haar leven in het algemeen

		- Positief		49%				56%		56%				62%		48%		57%

		- Negatief		17%				11%		11%				16%				12%

		Impact coronamaatregelen op zijn/haar schoolprestatie

		- Positief		43%				52%		52%				54%		48%		51%

		- Negatief		22%				16%		16%				16%		16%		16%

		Impact coronamaatregelen op zijn/haar gezondheid

		- Positief		56%				59%		59%				60%		58%		60%

		- Negatief		12%				10%		10%				13%				10%

		Impact van coronamaatregelen op de relatie met zijn/haar familie

		- Positief		69%				74%		74%				81%		64%		75%

		- Negatief		9%				8%		8%				10%				8%

		Impact van coronamaatregelen op de relatie met zijn/haar vrienden

		- Positief		69%				66%		66%				70%		62%		66%

		- Negatief		9%				10%		10%				12%		8%		10%

		Impact van coronamaatregelen op hoe goed je je voelt

		- Positief		47%				54%		54%				57%		49%		54%

		- Negatief		19%				15%		15%				17%		12%		15%

		Kon tijdens de lockdown thuis een plek voor zichzelf vinden als dat nodig was		76%				78%		78%				80%		74%		78%

		Vond het gemakkelijk om buiten op 1,5 meter afstand vrienden/familie te ontmoeten tijdens de lockdown		52%				48%		48%				50%		46%		48%

		Kan bij iemand terecht als hij/zij met een probleem zit		83%				80%		80%				80%		80%		80%

		Had extra hulp/steun nodig tijdens de coronaperiode		39%				36%		36%				42%		29%		33%







		OVERZICHTSTABEL		Regio (vmbo)		Regio (jongens)				Technisch & Maritiem College

								2021		Vmbo		Havo/Vwo		Klas 2		Klas 4		Jongen		Meisje

		SCHOOLKLIMAAT

		Ervaart school als (hartstikke) leuk		43%				52%		52%				54%		51%		53%

		Is laatste 3 maanden gepest op school		14%				20%		20%				30%		7%		19%

		Is laatste 3 maanden meerdere keren per maand gepest op school		6%				11%		11%				16%				10%

		MENTAAL WELBEVINDEN

		Psychische klachten		28%				22%		22%				25%		19%		21%

		Heeft zich laatste 4 weken soms eenzaam gevoeld		21%				14%		14%				17%		11%		14%

		Heeft zich laatste 4 weken vaak tot altijd eenzaam gevoeld		10%				11%		11%				12%		8%		9%

		Heeft zich afgelopen jaar soms eenzaam gevoeld		27%				20%		20%				20%		20%		20%

		Heeft zich afgelopen jaar vaak tot altijd eenzaam gevoeld		13%				10%		10%				11%		8%		9%

		Voelt zich (zeer) vaak gestrest door één of meer factoren		44%				27%		27%				26%		28%		25%

		Voelt zich (zeer) vaak gestrest door school of huiswerk		31%				16%		16%				13%		20%		14%

		Voelt zich (zeer) vaak gestrest door situatie thuis		9%				5%		5%								3%

		Voelt zich (zeer) vaak gestrest door eigen problemen		15%				8%		8%				6%		10%		6%

		Voelt zich (zeer) vaak gestrest door wat anderen van hem/haar vinden		15%				8%		8%				12%				8%

		Voelt zich (zeer) vaak gestrest door alles wat gedaan moet worden		22%				12%		12%				9%		16%		10%

		Had afgelopen 12 maanden wel eens suïcidegedachten		24%				22%		22%				26%		16%		20%

		Had afgelopen 12 maanden regelmatig suïcidegedachten		13%				11%		11%				13%		8%		9%

		Had afgelopen 12 maanden (heel) vaak suïcidegedachten		6%

		Deed afgelopen 12 maanden suïcidepoging		4%

		MEDIAWIJSHEID

		Is de laatste 3 maanden online gepest		9%				10%		10%				14%				9%

		Is de laatste 3 maanden meerdere keren per maand online gepest		3%				4%		4%				5%				3%

		Ervaart zelf risico op problematisch gebruik sociale media		12%				5%		5%				5%				5%

		Ervaart zelf risico op problematisch gamen		4%				7%		7%				6%		7%		7%

		Heeft laatste 6 maanden naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf naar een ander gestuurd		5%				5%		5%				5%				4%

		OVERZICHTSTABEL		Regio (vmbo)		Regio (jongens)				Technisch & Maritiem College

								2021		Vmbo		Havo/Vwo		Klas 2		Klas 4		Jongen		Meisje

		BEWEGEN EN SPORTEN

		Sport wekelijks bij club, vereniging of sportschool		68%				63%		63%				63%		64%		64%

		Sport of beweegt wekelijks in de vrije tijd (zonder club, vereniging of sportschool) 		83%				80%		80%				78%		82%		81%

		Beweegt dagelijks minstens 1 uur		16%				14%		14%				16%		11%		12%

		Beweegt 5 of meer dagen per week minstens 1 uur		40%				33%		33%				32%		34%		32%

		Loopt of fietst 5 dagen per week naar school of stageplek		80%				65%		65%				68%		61%		66%

		Vond het gemakkelijk om in de buurt te sporten/bewegen tijdens de lockdown		44%				47%		47%				53%		38%		48%

		ALCOHOL, ROKEN, DRUGS

		Heeft afgelopen 4 weken alcohol gedronken		26%				30%		30%				18%		46%		28%

		Heeft afgelopen 4 weken 5 of meer drankjes bij 1 gelegenheid gedronken (bingedrinken)		20%				23%		23%				12%		38%		22%

		Is de afgelopen 4 weken dronken/aangeschoten geweest		15%				12%		12%				7%		19%		11%

		Rookt minstens één keer per week sigaretten/shag		6%				3%		3%								3%

		Heeft ooit wiet/hasj gebruikt		13%				9%		9%				7%		11%		9%

		WEERBAARHEID, VEERKRACHT, VERTROUWEN

		Is voldoende weerbaar		88%				87%		87%				82%		93%		87%

		Herstelt snel na een moeilijke periode		63%				70%		70%				69%		70%		71%

		Vindt het makkelijk om stressvolle gebeurtenissen te doorstaan		41%				50%		50%				41%		62%		51%

		Heeft veel vertrouwen in de toekomst		54%				67%		67%				64%		72%		68%

		Heeft weinig tot geen vertrouwen in de toekomst 		12%				9%		9%				9%		8%		9%







Overzichtstabel_verschil_ GSA

		OVERZICHTSTABEL		Regio (vmbo)				Technisch & Maritiem College

						2021		Verschil t.o.v gemiddelde

		GEZINSSITUATIE 														Op kolommen D tm J zitten koppelingen die automatisch aanpassen wanneer je de school in tabblad Data_R_overzicht_koppeling aanpast

		Gezinssamenstelling 														Kolom C veranderd niet, dus die is met plakken 123 geplakt

		- Woont bij beide ouders 		69%		56%		-13%								Kolom B verwijderen we voor het uitdraaien

		Ervaart enige of grote moeite met rondkomen thuis		5%		5%		0%

		Ingrijpende gebeurtenissen: 						0%								 aanpassen naar leeg! 

		- Heeft een gezinslid met een ernstige ziekte, beperking of verslaving (jonge mantelzorger)		14%		18%		3%

		- Heeft zelf een psychische ziekte (gehad)		9%		10%		1%

		- Heeft zelf een (ernstige) lichamelijke ziekte of beperking (gehad)		12%		9%		-3%

		- Heeft scheiding van ouders meegemaakt (of maakt dit nu mee)		30%		37%		8%

		GELUK & GEZONDHEID

		Voelt zich meestal (zeer) gelukkig		74%		76%		2%

		Ervaart zijn/haar gezondheid als (zeer) goed		79%		81%		3%

		Heeft in laatste 4 weken (zeer) vaak 5 of meer gezondheidsklachten ervaren (bijv. buikpijn, hoofdpijn, moeheid, concentratieproblemen)		20%		10%		-10%

		JONGEREN & CORONA

		Meegemaakt tijdens de coronaperiode: 

		- Zelf in quarantaine geweest		49%		45%		-4%

		- Zelf corona gehad		19%		17%		-1%

		- Naaste heeft corona gehad		37%		28%		-9%

		- Naaste heeft in het ziekenhuis gelegen vanwege corona		10%		5%		-4%

		- Naaste heeft in het ziekenhuis gelegen door iets anders dan corona		12%		10%		-2%

		- Naaste is overleden aan corona		5%				-5%

		- Naaste is overleden door ies anders dan corona		14%		12%		-3%

		- Minder werk of inkomen voor (een van) de ouders		12%		14%		1%





		OVERZICHTSTABEL		Regio (vmbo)				Technisch & Maritiem College

						2021		Verschil t.o.v gemiddelde

		Impact van coronamaatregelen op zijn/haar leven in het algemeen						0%

		- Positief		49%		56%		7%

		- Negatief		17%		11%		-6%

		Impact coronamaatregelen op zijn/haar schoolprestatie						0%

		- Positief		43%		52%		9%

		- Negatief		22%		16%		-6%

		Impact coronamaatregelen op zijn/haar gezondheid						0%

		- Positief		56%		59%		3%

		- Negatief		12%		10%		-3%

		Impact van coronamaatregelen op de relatie met zijn/haar familie						0%

		- Positief		69%		74%		5%

		- Negatief		9%		8%		-1%

		Impact van coronamaatregelen op de relatie met zijn/haar vrienden						0%

		- Positief		69%		66%		-3%

		- Negatief		9%		10%		2%

		Impact van coronamaatregelen op hoe goed je je voelt						0%

		- Positief		47%		54%		7%

		- Negatief		19%		15%		-5%

		Kon tijdens de lockdown thuis een plek voor zichzelf vinden als dat nodig was		76%		78%		2%

		Vond het gemakkelijk om buiten op 1,5 meter afstand vrienden/familie te ontmoeten tijdens de lockdown		52%		48%		-4%

		Kan bij iemand terecht als hij/zij met een probleem zit		83%		80%		-3%

		Had extra hulp/steun nodig tijdens de coronaperiode		39%		36%		-3%







		OVERZICHTSTABEL		Regio (vmbo)				Technisch & Maritiem College

						2021		Verschil t.o.v gemiddelde

		SCHOOLKLIMAAT

		Ervaart school als (hartstikke) leuk		43%		52%		10%

		Is laatste 3 maanden gepest op school		14%		20%		7%

		Is laatste 3 maanden meerdere keren per maand gepest op school		6%		11%		5%

		MENTAAL WELBEVINDEN

		Psychische klachten		28%		22%		-5%

		Heeft zich laatste 4 weken soms eenzaam gevoeld		21%		14%		-7%

		Heeft zich laatste 4 weken vaak tot altijd eenzaam gevoeld		10%		11%		1%

		Heeft zich afgelopen jaar soms eenzaam gevoeld		27%		20%		-7%

		Heeft zich afgelopen jaar vaak tot altijd eenzaam gevoeld		13%		10%		-3%

		Voelt zich (zeer) vaak gestrest door één of meer factoren		44%		27%		-17%

		Voelt zich (zeer) vaak gestrest door school of huiswerk		31%		16%		-15%

		Voelt zich (zeer) vaak gestrest door situatie thuis		9%		5%		-5%

		Voelt zich (zeer) vaak gestrest door eigen problemen		15%		8%		-7%

		Voelt zich (zeer) vaak gestrest door wat anderen van hem/haar vinden		15%		8%		-7%

		Voelt zich (zeer) vaak gestrest door alles wat gedaan moet worden		22%		12%		-10%

		Had afgelopen 12 maanden wel eens suïcidegedachten		24%		22%		-2%

		Had afgelopen 12 maanden regelmatig suïcidegedachten		13%		11%		-2%

		Had afgelopen 12 maanden (heel) vaak suïcidegedachten		6%				-6%

		Deed afgelopen 12 maanden suïcidepoging		4%				-4%

		MEDIAWIJSHEID

		Is de laatste 3 maanden online gepest		9%		10%		1%

		Is de laatste 3 maanden meerdere keren per maand online gepest		3%		4%		0%

		Ervaart zelf risico op problematisch gebruik sociale media		12%		5%		-7%

		Ervaart zelf risico op problematisch gamen		4%		7%		2%

		Heeft laatste 6 maanden naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf naar een ander gestuurd		5%		5%		-0%

		OVERZICHTSTABEL		Regio (vmbo)				Technisch & Maritiem College

						2021		Verschil t.o.v gemiddelde

		BEWEGEN EN SPORTEN

		Sport wekelijks bij club, vereniging of sportschool		68%		63%		-5%

		Sport of beweegt wekelijks in de vrije tijd (zonder club, vereniging of sportschool) 		83%		80%		-3%

		Beweegt dagelijks minstens 1 uur		16%		14%		-3%

		Beweegt 5 of meer dagen per week minstens 1 uur		40%		33%		-7%

		Loopt of fietst 5 dagen per week naar school of stageplek		80%		65%		-15%

		Vond het gemakkelijk om in de buurt te sporten/bewegen tijdens de lockdown		44%		47%		2%

		ALCOHOL, ROKEN, DRUGS

		Heeft afgelopen 4 weken alcohol gedronken		26%		30%		4%

		Heeft afgelopen 4 weken 5 of meer drankjes bij 1 gelegenheid gedronken (bingedrinken)		20%		23%		3%

		Is de afgelopen 4 weken dronken/aangeschoten geweest		15%		12%		-3%

		Rookt minstens één keer per week sigaretten/shag		6%		3%		-3%

		Heeft ooit wiet/hasj gebruikt		13%		9%		-4%

		WEERBAARHEID, VEERKRACHT, VERTROUWEN

		Is voldoende weerbaar		88%		87%		-1%

		Herstelt snel na een moeilijke periode		63%		70%		6%

		Vindt het makkelijk om stressvolle gebeurtenissen te doorstaan		41%		50%		10%

		Heeft veel vertrouwen in de toekomst		54%		67%		14%

		Heeft weinig tot geen vertrouwen in de toekomst 		12%		9%		-3%









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Data R trend_koppeling

		Kolom		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53

		Naam		Ervaren gezondheid										Gelukkig				Alcohol laastste 4 weken										Beweegt dagelijks						Rookt wekelijks										Hoog risico gamen						Gepest op school										Gepest online								Hoog risico social media						Stress				Schoolbeleving						Psychische klachten (MHI-5)										Suicidale gedachten (wel eens)										Schoolbeleving 2009 en 2013

		groep		EBEGK3S2_2009		EBEGK3S2_2013		EBEGK3S2_2015		EBEGK3S2_2019		EBEGK3S2_2021		EBGLK3S1_2019		EBGLK3S1_2021		LBAGK3S20_2009		LBAGK3S20_2013		LBAGK3S20_2015		LBAGK3S20_2019		LBAGK3S20_2021		LBLBK3S12_2015		LBLBK3S12_2019		LBLBK3S12_2021		LBRAK3S19_2009		LBRAK3S19_2013		LBRAK3S19_2015		LBRAK3S19_2019		LBRAK3S19_2021		SBGMK3S2_2015		SBGMK3S2_2019		SBGMK3S2_2021		SBRLK3S11_2009		SBRLK3S11_2013		SBRLK3S11_2015		SBRLK3S11_2019		SBRLK3S11_2021		SBRLK3S21_2013		SBRLK3S21_2015		SBRLK3S21_2019		SBRLK3S21_2021		SBSGK3S2_2015		SBSGK3S2_2019		SBSGK3S2_2021		SBSSK3S1_2019		SBSSK3S1_2021		SFOSK3S1_01_2015		SFOSK3S1_01_2019		SFOSK3S1_01_2021		PBMHK3S3_2009		PBMHK3S3_2013		PBMHK3S3_2015		PBMHK3S3_2019		PBMHK3S3_2021		PBSGK3S1_2009		PBSGK3S1_2013		PBSGK3S1_2015		PBSGK3S1_2019		PBSGK3S1_2021		SFOSK3S1_01_2009		SFOSK3S1_01_2013

		Technisch college & Maritiem college		0.86		0.83		0.86		0.82		0.814		0.81		0.762		0.55		0.57		0.44		0.36		0.298		0.24		0.13		0.135		0.19		0.29		0.24		0.1		0.029		0.1		0.04		0.065		0.22		0.27		0.25		0.24		0.201		0.09		0.08		0.11		0.095		0.13		0.04		0.048		0.28		0.164		0.49		0.5		0.523		0.13		0.28		NB		0.23		0.224		0.13		0.17		NB		0.19		0.219		0.57		0.42		0.21		0.088





Overzichtstabel trend

		TRENDCIJFERS		Technisch college & Maritiem college

				2009		2013		2015		2019		2021

		Voelt zich meestal (zeer) gelukkig								81%		76%

		Ervaart zijn/haar gezondheid als (zeer) goed		86%		83%		86%		82%		81%

		Ervaart school als (hartstikke) leuk		57%		42%		49%		50%		52%

		Is laatste 3 maanden gepest op school		22%		27%		25%		24%		20%

		Voelt zich (zeer) vaak gestrest door school of huiswerk								28%		16%

		Psychische klachten		13%		28%		NB		23%		22%

		Had afgelopen 12 maanden wel eens suïcidegedachten		13%		17%		NB		19%		22%

		Ervaart zelf risico op problematisch gebruik sociale media						13%		4%		5%

		Is de laatste 3 maanden online gepest				9%		8%		11%		10%

		Beweegt dagelijks minstens 1 uur						24%		13%		14%

		Heeft afgelopen 4 weken alcohol gedronken		55%		57%		44%		36%		30%

		Rookt minstens één keer per week sigaretten/shag		19%		29%		24%		10%		3%









Overzichtstabel trend PDF

		TRENDCIJFERS		Technisch college & Maritiem college

				2009		2013		2015		2019		2021

		Voelt zich meestal (zeer) gelukkig								81%		76%

		Ervaart zijn/haar gezondheid als (zeer) goed		86%		83%		86%		82%		81%

		Ervaart school als (hartstikke) leuk		57%		42%		49%		50%		52%

		Is laatste 3 maanden gepest op school		22%		27%		25%		24%		20%

		Voelt zich (zeer) vaak gestrest door school of huiswerk								28%		16%

		Psychische klachten		13%		28%				23%		22%

		Had afgelopen 12 maanden wel eens suïcidegedachten		13%		17%				19%		22%

		Ervaart zelf risico op problematisch gebruik sociale media						13%		4%		5%

		Is de laatste 3 maanden online gepest				9%		8%		11%		10%

		Beweegt dagelijks minstens 1 uur						24%		13%		14%

		Heeft afgelopen 4 weken alcohol gedronken		55%		57%		44%		36%		30%

		Rookt minstens één keer per week sigaretten/shag		19%		29%		24%		10%		3%



				Regio (vmbo)

				2009		2013		2015		2019		2021

		Voelt zich meestal (zeer) gelukkig								81%		74%

		Ervaart zijn/haar gezondheid als (zeer) goed		80%		81%		87%		84%		79%

		Ervaart school als (hartstikke) leuk		49%		45%		49%		45%		43%

		Is laatste 3 maanden gepest op school		19%		15%		15%		10%		14%

		Voelt zich (zeer) vaak gestrest door school of huiswerk								32%		31%

		Psychische klachten		20%		27%				21%		28%

		Had afgelopen 12 maanden wel eens suïcidegedachten		22%		20%				17%		24%

		Ervaart zelf risico op problematisch gebruik sociale media						10%		8%		12%

		Is de laatste 3 maanden online gepest				7%		8%		6%		9%

		Beweegt dagelijks minstens 1 uur						18%		15%		16%

		Heeft afgelopen 4 weken alcohol gedronken		48%		34%		26%		25%		26%

		Rookt minstens één keer per week sigaretten/shag		21%		14%		12%		5%		6%
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 Terug naar inhoudsopgave

De digitale generatie, problematisch of niet?

Jongeren groeien op in een digitale wereld en staan voortdurend met elkaar in contact via social 
media. Als de jongere het gebruik hiervan niet meer onder controle heeft, kunnen er problemen 
ontstaan in het dagelijks functioneren. Er is dan sprake van problematisch gebruik. Jongeren komen 
bijvoorbeeld slaap tekort, raffelen hun huiswerk af of voelen zich onrustig wanneer zij geen gebruik 
kunnen maken van social media.

Ook langdurig gamen en hier niet mee kunnen stoppen, kan problematisch worden. Een rapport van het 
Trimbos-instituut laat zien dat problematisch gamen vaak samenhangt met problemen als sociaal 
isolement, eenzaamheid, verlaagde schoolprestaties, psychosomatische klachten (bijvoorbeeld 
slaapgebrek) en een verminderde tevredenheid over het eigen leven. De resultaten van de 
Gezondheidsmonitor Jeugd laten zien dat           van de jongeren een hoog risico heeft op problematisch 
gebruik van social media,         heeft een hoog risico op problematisch gamen.        

Verschil tussen jongens en meisjes

Meer meisjes hebben een hoog risico op 
problematisch gebruik van social media dan 
jongens. Jongens komen daarentegen vaker in 
de problemen door gamen. van de jongens 
in Heemstede geeft aan elke dag te gamen, 
tegenover van de meisjes.

Sexting

Heeft in de afgelopen 6 maanden een 
naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf aan 
iemand anders gestuurd

Sexting kan nare gevolgen hebben die jongeren 
niet altijd kunnen overzien. Op sense.info kunnen 
jongeren terecht voor hulp en ondersteuning 
rondom dit onderwerp.

Regio
Gemeente

Mediawijsheid I

6%

8%
9%

0%

5%

10%

15%

20%

2015 2019 2021

Hoog risico op problematisch social 
media gebruik

Heemstede Regio Kennemerland

3%

4%

0%

5%

10%

15%

20%

2015 2019 2021

Hoog risico op problematisch gamen

Heemstede Regio Kennemerland

9%
4%

4%
3%

42%

7%

Nederland

3%
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Voldoende bewegen tijdens de 
lockdowns uitdaging voor jongeren?

Het advies voor jongeren is om elke dag 
minimaal een uur te bewegen. Niet alleen 
sporten bij een club, maar ook bewegen 
buiten clubverband, zoals skaten, kranten 
bezorgen of naar school fietsen, tellen 
mee. Door de coronacrisis werden veel 
sportclubs tijdelijk gesloten en vonden veel 
activiteiten, waaronder het volgen van 
onderwijs, digitaal plaats. Het werd daardoor 
belangrijker om op eigen initiatief en in de 
eigen buurt mogelijkheden te vinden om te 
bewegen.

Meerderheid jongeren beweegt nog steeds te weinig

Sport wekelijks bij een club, 
vereniging of sportschool

Wekelijks actief in de vrije tijd

Fietst of loopt elke 
dag naar school

Tijdens de lockdown:

Vergeleken met 2019 zijn er in 2021 in Heemstede 
veel meer leerlingen die dagelijks minstens een uur 
bewegen. In de regio is het percentage in diezelfde 
periode niet toegenomen.Vond het gemakkelijk 

om in de buurt te 
sporten/bewegen. 
Jongeren op het 
havo/vwo vonden dit 
gemakkelijker dan 
jongeren op het vmbo.

Bewegen & sporten

Gemeente Kennemerland

I

In Heemstede sporten vmbo leerlingen 
relatief het minst in georganiseerd 
verband: 

53%

93%

85%

94%
89%

88%

87%

78% 74%

Nederland

78%

89%

86%

88%

88%

86%

Vmbo

Havo/Vwo

Klas 2

Klas 4

Jongens

Meisjes

23%

16%

23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2015 2019 2021

Beweegt dagelijks minstens 1 uur

Heemstede Regio Kennemerland

87%

Heemstede Regio Kennemerland

Vmbo 39% 46%

Havo/vwo 57% 52%
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Alcoholgebruik vierdeklassers flink gestegen

Het brein van jongeren is volop in ontwikkeling en 
daardoor extra kwetsbaar voor schadelijke stoffen 
die zich bevinden in alcohol, sigaretten en drugs. 
Hoe eerder jongeren starten met deze middelen, 
hoe vaker ze blijven gebruiken en hoe groter de 
kans is op verslaving. Het is daarom belangrijk om 
middelengebruik zo lang mogelijk uit te stellen.
Alleen door een gezamenlijke inzet kunnen 
gemeenten, maatschappelijke organisaties en 
ouders de norm van NIX18 bereiken.

Bijna 4 op de 10 vierdeklassers zijn 
binge drinker

Gemeente      Kennemerland

Alcohol, roken & drugs (1) I

Ten opzichte van de meting van 2019 (dus vlak 
vóór de corona crisis) is het percentage 
jongeren dat recent alcohol heeft gedronken, 
gestegen (naar 35%). De stijging vond plaats in 
de groep vierdeklassers. Het percentage 
alcoholdrinkers ligt weer rond het niveau van 
2013 (vóór de verhoging van de wettelijke 
leeftijdsgrens). 
Het alcoholgebruik neemt sterk toe met de 
leeftijd: onder 4e klassers       is het ruim 4½
keer zo hoog als onder 2e klassers            .

48%

36% 32% 29%
35%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

2009 2013 2015 2019 2021

Heeft afgelopen 4 weken alcohol 
gedronken

Heemstede Regio Kennemerland

24%

8% 10% 14% 12%

0%
10%
20%
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2009 2013 2015 2019 2021

Heeft afgelopen 4 weken alcohol 
gedronken - klas 2

Heemstede Regio Kennemerland

73%
59%

52%
43%

55%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

2009 2013 2015 2019 2021

Heeft afgelopen 4 weken alcohol 
gedronken - klas 4

Heemstede Regio Kennemerland

Toename alleen bij vierdeklassers

Klas 2 5% 7%

Klas 4  39% 29%

Binge drinken (minstens 5 drankjes 
bij één gelegenheid )

(afgelopen 4 weken)

Klas 2 4% 4%

Klas 4  41% 26%

(afgelopen 4 weken)
Dronken / aangeschoten  

(55%)
(12%)
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Van de jongeren in Heemstede rookt 9% tenminste 
wekelijks. Het percentage is bijna verdubbeld 
vergeleken met 2019. Het zijn vooral vierdeklassers 
die roken, en relatief meer vmbo-leerlingen dan 
havo/vwo’ers. 

Percentage rokers gestegen

Op weg naar NIX18 en Rookvrije Generatie

Uit de resultaten blijkt dat veel jongeren voor hun 
achttiende verjaardag beginnen met het 
experimenteren met middelengebruik. Hoe 
kunnen we er samen voor zorgen dat NIX18 de 
norm is?

Op www.nix18.nl en www.rookvrijegeneratie.nl
vindt u materiaal, tips en tricks om de norm van 
NIX18 in Heemstede uit te dragen. 
Door gezamenlijke inspanning kunnen we verder 
werken aan een daling in drinken, roken en 
drugsgebruik door jongeren.

Neem voor advies op maat contact op met uw 
Adviseur Publieke Gezondheid.

Alcohol, roken & drugs (2) I

Het totale percentage jongeren dat recent 
softdrugs heeft gebruikt (7%) is hetzelfde als in 2019. 
Ook bij softdrugs komt het gebruik vooral voor bij 
vierdeklassers. Verder wordt het meer gebruikt door 
jongens en door vmbo leerlingen.
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Ruim de helft heeft veel vertrouwen in de toekomst

Herstelt meestal snel na een moeilijke 
periode

Vindt het makkelijk om stressvolle 
gebeurtenissen te doorstaan

Vergroten veerkracht belangrijk om impact coronacrisis te beperken

Naast de aandacht voor mogelijke (mentale) gezondheidsproblemen die jongeren kunnen 
ervaren door de coronacrisis, is het belangrijk om samen met hen te kijken naar mogelijke 
oplossingen. Het concept van positieve gezondheid biedt daarvoor aanknopingspunten. Door met 
jongeren hierover in gesprek te gaan, wordt duidelijk waar hun kracht zit en wat hen helpt om 
sterker uit een stressvolle of moeilijke periode te komen. Het is belangrijk om de veerkracht van 
jongeren te stimuleren, op een manier die aansluit bij hun belevingswereld.

Weerbare jongeren maken 
gezonde keuzes

Weerbaarheid is de basis voor een goede psychische 
gezondheid. Weerbare jongeren hebben 
zelfvertrouwen en kunnen goed voor zichzelf 
opkomen, met respect voor anderen. Zij zijn in staat 
om, al dan niet na een periode van experimenteren of 
tegenslag, gezond gedrag te vertonen.

Weerbaarheid, veerkracht & vertrouwen 

Gemeente Kennemerland

I

90% 86%
92%

86%
91%

85%

Jongens Meisjes

Is voldoende weerbaar

Heemstede Regio Kennemerland Nederland

10%

40%
51%

Vertrouwen in de toekomst

Weinig (cijfer 5 of lager)

Matig / redelijk (cijfer 6 of 7)

Veel (cijfer 8 of hoger)

50%
51%
52%
50%

59%
42%

Vmbo

Havo/Vwo

Klas 2

Klas 4

Jongens

Meisjes

Veel vertrouwen in de toekomst

67%
65%

65%

41%
41%

42%

Nederland
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Mentale gezondheid staat onder druk Meisjes voelen zich minder gezond dan jongens

Pesten toegenomen zowel op school als online

M
en

ta
al

 w
el

be
vi

nd
en

G
ez

on
d

he
id

Alcoholgebruik en roken gestegen
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Meerderheid jongeren beweegt nog steeds te weinig

Be
w

eg
en

De mentale gezondheid van leerlingen staat onder druk. Zo is er 
een toenemende trend in het aantal leerlingen dat psychische 
klachten ervaart. Daarnaast voelde één op de drie jongeren zich 
de laatste 4 weken eenzaam, ervaren veel leerlingen stress door 
één of meer factoren en voelen minder leerlingen zich gelukkig 
dan vóór corona.  

Het aantal leerlingen dat de afgelopen 12 maanden wel eens 
suïcidegedachten heeft gehad is ook zorgwekkend hoog (24%). 

Over het algemeen is te zien dat meisjes een slechtere mentale 
gezondheid hebben dan jongens. 

Het aantal leerlingen dat afgelopen 4 weken alcohol heeft 
gedronken is toegenomen vergeleken met 2019. Deze toename 
vond plaats bij de vierdeklassers. Daarnaast zijn bijna vier op de 
tien vierdeklassers een binge drinker. 

Ook is het percentage rokers gestegen. Het zijn met name 
vierdeklassers die roken en meer vmbo-leerlingen dan 
havo/vwo’ers. 

Verder wordt er in Heemstede meer softdrugs gebruikt dan 
landelijk. 

Wat minder jongeren voelen zich gezond dan vóór corona. Met name meisjes 
hebben een minder goed ervaren gezondheid. 

Ook geeft 27% van de meisjes aan in de laatste 4 weken (zeer) vaak 5 of meer 
gezondheidsklachten te ervaren (bijv. buikpijn, hoofdpijn, moeheid, 
concentratieproblemen). Bij jongens is dit 11%.

Meer jongeren zijn de afgelopen 3 maanden gepest dan vóór corona, dit geldt 
voor zowel pesten op school als online. 

Gepest worden op school komt het meest voor bij jongens, online gepest worden 
relatief het meest bij tweedeklassers en bij vmbo-leerlingen.

De meerderheid van de jongeren beweegt nog steeds te weinig. Afgelopen twee 
jaar is het percentage dat dagelijks minstens een uur beweegt wel toegenomen 
(tot bijna een kwart van de jongeren). 

Daarnaast sporten jongeren op het havo/vwo vaker in georganiseerd verband dan 
jongeren op het vmbo. 

I
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Heeft u nog vragen over het onderzoek of over het gezondheidsbeleid 
jeugd? Neem dan contact op met team onderzoek via
epi@ggdkennemerland.nl of met uw Adviseur Publieke Gezondheid     
Kirsty van der Geest via adviseurPG@ggdkennemerland.nl. 

Heeft u vragen over de individuele zorg van middelbare scholieren? 
Neem dan contact op met de Jeugdgezondheidzorg

Jeugdgezondheidszorg (Front Office) 
Frontofficejgz@vrk.nl
023 789 1777

Contact

Team onderzoek:
Resi Cluitmans
Amber Berlijn

Met medewerking van:
Kirsty van der Geest
Adriëtte Oostvogels

Websites:
www.ggdkennemerland.nl
www.gezondheidsatlaskennemerland.nl

Met dank aan alle scholen en leerlingen in 
Kennemerland die hebben meegewerkt 
aan dit onderzoek. 
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2021 Vmbo Havo/Vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje

GEZINSSITUATIE 

Gezinssamenstelling 
- Woont bij beide ouders 76% 76% 78% 68% 80% 83% 73% 76% 80%

Ervaart enige of grote moeite met rondkomen thuis 4% 3% 2% 2% 3%
Ingrijpende gebeurtenissen: 

- Heeft een gezinslid met een ernstige ziekte, beperking of verslaving 
(jonge mantelzorger) 12% 13% 11% 18% 10% 11% 11% 8% 14%

- Heeft zelf een psychische ziekte (gehad) 9% 9% 9% 11% 7% 11% 10% 8%
- Heeft zelf een (ernstige) lichamelijke ziekte of beperking (gehad) 10% 10% 8% 11% 7% 7% 9% 5% 10%
- Heeft scheiding van ouders meegemaakt (of maakt dit nu mee) 24% 24% 21% 29% 19% 16% 25% 20% 21%

GELUK & GEZONDHEID
Voelt zich meestal (zeer) gelukkig 77% 75% 74% 74% 74% 75% 73% 76% 72%
Ervaart zijn/haar gezondheid als (zeer) goed 83% 81% 82% 79% 83% 87% 78% 86% 81%
Heeft in laatste 4 weken (zeer) vaak 5 of meer gezondheidsklachten 
ervaren (bijv. buikpijn, hoofdpijn, moeheid, concentratieproblemen) 19% 21% 18% 17% 19% 13% 23% 11% 27%

JONGEREN & CORONA
Meegemaakt tijdens de coronaperiode: 

- Zelf in quarantaine geweest 52% 53% 53% 50% 54% 50% 56% 53% 53%
- Zelf corona gehad 18% 17% 19% 22% 18% 17% 21% 18% 19%
- Naaste heeft corona gehad 40% 42% 41% 27% 44% 40% 41% 40% 40%
- Naaste heeft in het ziekenhuis gelegen vanwege corona 9% 8% 8% 9% 10% 7% 7% 10%
- Naaste heeft in het ziekenhuis gelegen door iets anders dan corona 17% 18% 18% 12% 19% 20% 16% 19% 16%
- Naaste is overleden aan corona 5% 4% 2% 2%
- Naaste is overleden door iets anders dan corona 12% 13% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
- Minder werk of inkomen voor (een van) de ouders 11% 12% 12% 12% 12% 11% 13% 11% 13%

OVERZICHTSTABEL
Nederland Kennemerland

Heemstede

05 Mail van VRK met resultaten Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 en Kindermonitor 2022 21 / 65

Terug naar startpagina



2021 Vmbo Havo/Vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje

Impact van coronamaatregelen op zijn/haar leven in het algemeen*
- Positief 43% 41% 34% 45% 31% 34% 34% 37% 30%
- Negatief 19% 21% 31% 26% 32% 31% 31% 31% 30%

Impact coronamaatregelen op zijn/haar schoolprestatie*
- Positief 40% 37% 31% 36% 30% 33% 30% 31% 32%
- Negatief 26% 27% 30% 32% 30% 26% 34% 34% 28%

Impact coronamaatregelen op zijn/haar gezondheid*
- Positief 51% 48% 44% 55% 41% 45% 42% 43% 44%
- Negatief 12% 13% 13% 16% 12% 12% 13% 15% 10%

Impact van coronamaatregelen op de relatie met zijn/haar familie*
- Positief 64% 62% 62% 79% 58% 67% 58% 57% 67%
- Negatief 8% 9% 11% 9% 11% 8% 13% 10% 11%

Impact van coronamaatregelen op de relatie met zijn/haar vrienden*
- Positief 64% 62% 51% 68% 47% 47% 54% 51% 51%
- Negatief 9% 10% 13% 9% 14% 13% 13% 13% 14%

Impact van coronamaatregelen op hoe goed je je voelt*
- Positief 43% 39% 32% 55% 27% 34% 31% 40% 25%
- Negatief 22% 24% 28% 24% 29% 28% 28% 23% 33%

Kon tijdens de lockdown thuis een plek voor zichzelf vinden als dat 
nodig was 78% 79% 82% 85% 82% 81% 83% 85% 79%

Vond het gemakkelijk om buiten op 1,5 meter afstand vrienden/familie 
te ontmoeten tijdens de lockdown 53% 54% 62% 62% 62% 62% 61% 61% 62%

Kan bij iemand terecht als hij/zij met een probleem zit 86% 86% 85% 77% 87% 86% 85% 83% 88%
Had extra hulp/steun nodig tijdens de coronaperiode 39% 42% 42% 41% 42% 37% 46% 36% 47%

OVERZICHTSTABEL
Nederland Kennemerland

Heemstede

*De interpretatie van de resultaten van dit item is niet geheel duidelijk, zie ook de kanttekening in het Definitiedocument.
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2021 Vmbo Havo/Vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje

PESTEN & SCHOOLKLIMAAT
Ervaart school als (hartstikke) leuk * 47% 50% 35% 53% 55% 44% 42% 59%
Is laatste 3 maanden gepest op school 10% 11% 9% 11% 9% 10% 9% 14% 4%
Is laatste 3 maanden meerdere keren per maand gepest op school 5% 4% 3% 3% 3% 5%
MENTAAL WELBEVINDEN
Psychische klachten 27% 29% 34% 28% 36% 35% 33% 24% 44%
Heeft zich laatste 4 weken soms eenzaam gevoeld 20% 22% 24% 23% 24% 17% 29% 18% 29%
Heeft zich laatste 4 weken vaak tot altijd eenzaam gevoeld 10% 10% 10% 12% 12% 9% 6% 14%
Heeft zich afgelopen jaar soms eenzaam gevoeld 26% 28% 32% 26% 33% 29% 34% 24% 41%
Heeft zich afgelopen jaar vaak tot altijd eenzaam gevoeld 13% 14% 11% 9% 12% 12% 10% 7% 15%
Voelt zich (zeer) vaak gestrest door één of meer factoren 44% 47% 52% 38% 56% 46% 57% 39% 65%
Voelt zich (zeer) vaak gestrest door school of huiswerk 34% 35% 38% 22% 41% 33% 42% 30% 45%
Voelt zich (zeer) vaak gestrest door situatie thuis 8% 9% 10% 10% 15% 6% 15%
Voelt zich (zeer) vaak gestrest door eigen problemen 13% 15% 13% 10% 14% 12% 14% 10% 16%
Voelt zich (zeer) vaak gestrest door wat anderen van hem/haar vinden 15% 16% 16% 11% 17% 19% 13% 10% 21%
Voelt zich (zeer) vaak gestrest door alles wat gedaan moet worden 25% 27% 31% 37% 30% 33% 22% 42%
Had de afgelopen 12 maanden suicidegedachten 21% 24% 24% 21% 25% 20% 27% 20% 26%
Had afgelopen 12 maanden regelmatig suïcidegedachten 11% 12% 8% 9% 7% 9% 6% 10%
Had afgelopen 12 maanden (heel) vaak suïcidegedachten 5% 5% 3% 4% 4%
Deed afgelopen 12 maanden suïcidepoging * 3% 2%
MEDIAWIJSHEID
Is de laatste 3 maanden online gepest 8% 7% 6% 8% 5% 8% 3% 6% 4%
Is de laatste 3 maanden meerdere keren per maand online gepest 3% 2% 3% 4%
Hoog risico op problematisch gebruik social media 9% 10% 9% 11% 8% 10% 7% 6% 12%
Hoog risico op problematisch gamen 3% 3% 4% 4% 5% 6%
Heeft laatste 6 maanden naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf naar een 
ander gestuurd 3% 4% 3% 2% 4%

OVERZICHTSTABEL
Nederland Kennemerland

Heemstede

* Dit item is landelijk niet uitgevraagd.
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2021 Vmbo Havo/Vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje

BEWEGEN EN SPORTEN
Sport wekelijks bij club, vereniging of sportschool 74% 78% 87% 78% 89% 86% 88% 88% 86%
Sport of beweegt wekelijks in de vrije tijd 88% 89% 94% 91% 95% 93% 96% 93% 96%
Beweegt dagelijks minstens 1 uur 16% 15% 23% 17% 24% 23% 23% 28% 18%
Beweegt 5 of meer dagen per week minstens 1 uur 43% 43% 52% 36% 56% 52% 53% 59% 45%
Loopt of fietst 5 dagen per week naar school of stageplek 85% 87% 93% 77% 97% 96% 91% 94% 95%
Vond het gemakkelijk om in de buurt te sporten/bewegen tijdens de 
lockdown 48% 50% 53% 39% 57% 50% 56% 57% 50%

ALCOHOL, ROKEN, DRUGS
Heeft afgelopen 4 weken alcohol gedronken 29% 28% 35% 41% 34% 12% 55% 31% 39%
Heeft afgelopen 4 weken 5 of meer drankjes bij 1 gelegenheid 
gedronken (bingedrinken) 20% 19% 24% 29% 23% 5% 39% 22% 27%

Is de afgelopen 4 weken dronken/aangeschoten geweest 14% 15% 24% 27% 23% 4% 41% 20% 28%
Rookt minstens één keer per week sigaretten/shag 4% 5% 9% 13% 8% 14% 10% 7%
Heeft afgelopen 4 weken wiet/hasj gebruikt 4% 6% 7% 12% 6% 12% 9% 5%
WEERBAARHEID, VEERKRACHT, VERTROUWEN
Is voldoende weerbaar 88% 88% 88% 81% 90% 88% 89% 90% 86%
Herstelt meestal snel na een moeilijke periode 65% 65% 67% 65% 67% 65% 68% 74% 59%
Vindt het makkelijk om stressvolle gebeurtenissen te doorstaan 42% 41% 41% 47% 40% 40% 42% 48% 34%
Heeft veel vertrouwen in de toekomst 53% 52% 51% 50% 51% 52% 50% 59% 42%
Heeft weinig tot geen vertrouwen in de toekomst 12% 12% 10% 13% 9% 12% 7% 11% 8%

OVERZICHTSTABEL Nederland Kennemerland
Heemstede
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2009 2013 2015 2019 2021

Voelt zich meestal (zeer) gelukkig 83% 74%
Ervaart zijn/haar gezondheid als (zeer) goed 83% 84% 90% 86% 82%
Ervaart school als (hartstikke) leuk 65% 58% 50%
Is laatste 3 maanden gepest op school 12% 10% 8% 5% 9%
Voelt zich (zeer) vaak gestrest door school of huiswerk 41% 38%
Psychische klachten 13% 21% 26% 34%
Had de afgelopen 12 maanden suicidegedachten 10% 16% 16% 24%
Ervaart zelf risico op problematisch gebruik sociale media 6% 8% 9%
Is de laatste 3 maanden online gepest 4% 6% 3% 6%
Beweegt dagelijks minstens 1 uur 23% 16% 23%
Heeft afgelopen 4 weken alcohol gedronken 48% 36% 32% 29% 35%
Rookt minstens één keer per week sigaretten/shag 14% 13% 11% 5% 9%

TRENDCIJFERS
2009 2013 2015 2019 2021

Voelt zich meestal (zeer) gelukkig 82% 75%
Ervaart zijn/haar gezondheid als (zeer) goed 82% 83% 89% 84% 81%
Ervaart school als (hartstikke) leuk 56% 49% 47%
Is laatste 3 maanden gepest op school 15% 11% 11% 8% 11%
Voelt zich (zeer) vaak gestrest door school of huiswerk 39% 35%
Psychische klachten 18% 23% 23% 29%
Had de afgelopen 12 maanden suicidegedachten 17% 16% 16% 24%
Ervaart zelf risico op problematisch gebruik sociale media 8% 7% 10%
Is de laatste 3 maanden online gepest 5% 6% 5% 7%
Beweegt dagelijks minstens 1 uur 18% 16% 15%
Heeft afgelopen 4 weken alcohol gedronken 44% 32% 29% 26% 28%
Rookt minstens één keer per week sigaretten/shag 14% 9% 9% 4% 5%

Kennemerland

HeemstedeTRENDCIJFERS
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TRENDCIJFERS
2009 2013 2015 2019 2021

Voelt zich meestal (zeer) gelukkig 84% 77%
Ervaart zijn/haar gezondheid als (zeer) goed 88% 85% 83%
Ervaart school als (hartstikke) leuk
Is laatste 3 maanden gepest op school 11% 8% 10%
Voelt zich (zeer) vaak gestrest door school of huiswerk 33% 34%
Psychische klachten 27%
Had de afgelopen 12 maanden suicidegedachten 21%
Ervaart zelf risico op problematisch gebruik sociale media 8% 8% 9%
Is de laatste 3 maanden online gepest 5% 5% 8%
Beweegt dagelijks minstens 1 uur 20% 18% 16%
Heeft afgelopen 4 weken alcohol gedronken 31% 26% 29%
Rookt minstens één keer per week sigaretten/shag 8% 4% 4%

Nederland
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Gemeente Heemstede

Begin 2022 deden de ouders van 390

kinderen tussen de 0 en 11 jaar in de

gemeente Heemstede mee met de

Kindermonitor. Deze factsheet

beschrijft de resultaten van het

onderzoek. Gemeenten, scholen en

andere organisaties kunnen de

resultaten gebruiken om te zien het

gaat en bepalen wat nodig is om

kinderen gezond te laten opgroeien.
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Inhoud

• Bladzijde 3 en 4 geven de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek weer ('Kernresultaten'), De

kernresultaten zijn weergegeven per thema: gezondheid & welzijn, beweging, voeding, activiteiten,

omgeving, en opvoeding, zorgen en hulp.

• Bladzijde 5 t/m 14 geven een verdieping op de kernresultaten per thema.

TIP! Als u deze rapportage digitaal bekijkt, kunt u gebruik maken van de interactieve functies. Als u bij de

kernresultaten op het icoon van één van de resultaten klikt, komt u terecht bij de verdieping op het

desbetreffende resultaat. Van daaruit kunt u via onderaan de pagina gemakkelijk terug navigeren naar

de kernresultaten.

Alle resultaten van het onderzoek zijn terug te vinden op www.gezondheidsatlaskennemerland.nl.

De gezondheidsatlas bevat ook een achtergronddocument, met daarin de vragenlijst en een uitgebreidere

toelichting op het onderzoek.

27% 0-3 jaar

35% 4-7 jaar

38% 8-11 jaar

48% jongen

52% meisje

91% Bij beide ouders

5% Eenoudergezin

4% Bij vader/moeder en

partner of co-ouders

Gezinssamenstelling

Geslacht kind

Leeftijd kind

Kenmerken van de deelnemende kinderen:

De deelnemers aan dit onderzoek zijn geen perfecte

afspiegeling van de inwoners van de gemeente. Om

de resultaten van dit onderzoek beter aan te laten

sluiten bij de gemeente, zijn de resultaten gewogen

naar leeftijd en geslacht van het kind. Dat betekent

dat de antwoorden van ouders van kinderen die vaker

hebben meegedaan aan het onderzoek, minder zwaar

meewegen in de gepresenteerde resultaten.

97% minstens één ouder heeft betaald werk

3% van de ouder(s) hebben geen betaald werk

Hoogst voltooide opleiding ouder(s)

2% van de ouder(s) zijn laag opgeleid

98% minstens één ouder is midden of hoog opgeleid

Arbeidssituatie ouder(s)

Let op! • Alle resultaten zijn gebaseerd op zelfrapportage, oftewel, op antwoorden die ouders

hebben gegeven.

• Bij de vergelijking met 2014 en 2018 worden alleen de resultaten meegenomen van de 

leeftijdsgroep waarover uit 2014 resultaten beschikbaar zijn (bijv. 3-11 jr i.p.v. 0-11 jr)

• Er worden geen resultaten weergegeven voor:

- Groepen die minder dan 50 respondenten bevatten

- Percentages gebaseerd op minder dan 5 respondenten.

• Verschillen met 2014 en 2018, én met GGD-regio Kennemerland zijn gebaseerd op

relevantie: 0% verschil: “hetzelfde”

1-2% verschil: “vrijwel hetzelfde”

3% of meer verschil: “meer of minder”

In deze rapportage leest u de resultaten van het Kindermonitor-onderzoek 2022 voor de gemeente

Heemstede. Voor dit onderzoek vulden de ouders van kinderen van 0 t/m 11 jaar (respons: 29%) een digitale,

Nederlandstalige vragenlijst in over de gezondheid, het welbevinden en de leefstijl van hun kind.
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Kernresultaten (deel 1)
Hieronder staan de belangrijkste regioresultaten van de

Kindermonitor 2022 op een rij. Klik op het plaatje om te zien

op welke gegevens het kernresultaat is gebaseerd.

Klik voor meer cijfers
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D
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 &
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E
L
Z
IJ

N

is voldoende 

weerbaar.

G
E
Z
O

N
D

H
E
ID

 &
 W

E
L
Z
IJ

N

heeft een (zeer) 

goede ervaren 

gezondheid.

97%

G
E
Z
O

N
D

H
E
ID

 &
 W

E
L
Z
IJ

N

is meestal of 

(bijna) altijd 

gelukkig.

99%

G
E
Z
O

N
D

H
E
ID

 &
 W

E
L
Z
IJ

N

slaapt soms of 

(bijna) nooit goed.
5%

loopt risico op 

psychosociale problemen.

Dat is minder dan in de GGD-

regio. Jongens lopen vaker 

risico dan meisjes.G
E
Z
O

N
D

H
E
ID

 &
 W

E
L
Z
IJ

N

16%

G
E
Z
O

N
D

H
E
ID

 &
 W

E
L
Z
IJ

N
vindt het 

(hartstikke) leuk op school.

Dat is meer dan in de GGD-regio. 

4-7 jarigen en meisjes vinden het 

vaker leuk op school dan 8-11 

jarigen en jongens. 

93% G
E
Z
O

N
D

H
E
ID

 &
 W

E
L
Z
IJ

N

ervaart 

(heel) vaak 

prestatiedruk.

Meisjes ervaren 

vaker prestatie-

druk dan jongens.

12%

B
E
W

E
G

E
N

beweegt

regelmatig (gemiddeld

meer dan 1 uur per dag). 

Dit is meer dan in de 

GGD-regio, en meer dan 

in 2014 en 2018. Wel 

vormt ‘te veel verkeer’

een belemmering om 

zelf naar school te 

lopen of fietsen.

91%

B
E
W

E
G

E
N

is lid van 

een sportvereniging.

Dit is meer dan in de 

GGD-regio. De afname 

in lidmaatschap is 

gestopt. 

87%

B
E
W

E
G

E
N

speelt

minstens een 

half uur per dag 

buiten.

Dat is meer dan 

in de GGD-regio, 

en meer dan in 

2014 en 2018. 

87%

V
O

E
D

IN
G

drinkt 

dagelijks water.

Dat is meer dan in 

de GGD-regio. De 

toename in water 

drinken is gestopt. 

87%

V
O

E
D

IN
G

drinkt (bijna) nooit zoete 

drankjes. 

Dat is meer dan in de GGD-

regio, en meer dan in 2014 en 

2018. 0-3 jarigen drinken 2 tot 3 

keer zo vaak (bijna) geen zoete 

drankjes als oudere kinderen.

29%

ontbijt

dagelijks. 

V
O

E
D

IN
G

99%

94%
V

O
E
D

IN
G

eet dagelijks groente. 

Dat is meer dan in de GGD-

regio. De toename in groente 

eten is gestopt. Slechts 24% 

van de kinderen voldoet aan 

de groentenorm.

64%

28%

V
O

E
D

IN
G

eet dagelijks fruit. 

Dat is meer dan in de GGD-

regio, en meer dan in 2014 en 

2018. 8-11 jarigen eten minder 

vaak dagelijks fruit dan jongere 

kinderen. 

83%
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A
C

T
IV

IT
E
IT

E
N

van de schoolgaande 

kinderen doet aan 

buitenschoolse activiteiten.

Dat is meer dan in de GGD-

regio. Sport is veruit de 

meest populaire activiteit.

93%
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Kernresultaten (deel 2)
A

C
T

IV
IT

E
IT

E
N

46% wordt dagelijks 

voorgelezen. 

van de 

ouders vindt

de opvoeding 

(zeer) moeilijk.

O
P
V

O
E
D

IN
G

7%

O
P
V

O
E
D

IN
G

van de ouders krijgt 

vaak of regelmatig steun of 

hulp van familie of vrienden 

bij de opvoeding.

Dat is minder dan in 2018. 

74% van de ouders vindt de 

geboden steun voldoende.

38%

O
M

G
E
V

IN
G

van de ouders 

drinkt geen alcohol in 

het bijzijn van het kind.

Dat is meer dan in 2018, 

maar nog steeds minder 

dan in de GGD-regio.

13%

O
M

G
E
V

IN
G

maakte ooit 

een ingrijpende 

gebeurtenis mee. 

van alle 

kinderen heeft daar nu 

nog problemen mee.

82%

10%

O
M

G
E
V

IN
G

Bij wordt nooit in huis 

gerookt.

98%

van de ouders rookt wél in 

aanwezigheid van zijn/haar kind. 

2%

van de ouders 

heeft moeite met 

rondkomen.

Dat is minder dan in de 

GGD-regio, en ook 

minder dan in 2014 en 

2018.       ondervindt 

gevolgen van het feit 

dat hun ouders moeite 

hebben met rondkomen 

of op hun uitgaven 

moeten letten.

O
M

G
E
V

IN
G

4%

9%

A
C

T
IV

IT
E
IT

E
N

12% heeft thuis een hoog

beeldschermgebruik

(gemiddeld meer dan 2 uur/dag).

Dat is minder dan in de GGD-

regio, maar wel meer dan in 

2018. Bij 8-11 jarigen is het 21%. 

26%

O
P
V

O
E
D

IN
G

van de ouders is (heel erg) 

bezorgd om hun kind vanwege de 

leefomgeving.

Dat is minder dan in de GGD-regio. Weg-

verkeer is de grootste bron van zorgen.

van de ouders heeft 

wel eens zorgen over 

zijn/haar kind.

Dat is meer dan in de GGD-

regio. Bij 0-3 jarigen is slapen 

de grootste bron van zorgen, 

bij 4-11 jarigen is dat 

(faal)angst en onzekerheid.

O
P
V

O
E
D

IN
G

69%

O
M

G
E
V

IN
G

is recent gepest.

Dat is minder dan in de GGD-regio. 

Bij 8-11 jarigen is het bijna 

gehalveerd vergeleken met 2014 en 

2018. Pesten gebeurt het meest op 

school. 8% wordt structureel gepest.

23%

8%

O
P
V

O
E
D

IN
G

6% van de ouders 

is (heel erg) 

bezorgd om hun 

kind vanwege 

de coronacrisis.
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van de ouders wil deskundige 

hulp of advies bij de opvoeding.

Dat is meer dan in 2014 en 2018.

O
P
V

O
E
D

IN
G

 

16%
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Gezondheid en Welzijn (deel 1)

ERVAREN GEZONDHEID

van de 0 t/m 11 

jarigen ervaart de 

gezondheid als 

(zeer) goed.

Verschillen tussen 

groepen:

GELUK

Dit onderwerp is niet 

eerder uitgevraagd.

Verschillen tussen 

groepen:

SLAAP
Verschillen tussen 

groepen:

van de 0 t/m 11 

jarigen is meestal 

of (bijna) altijd 

gelukkig.

van de 0 t/m 11 

jarigen slaapt 

soms of (bijna) 

nooit goed.

van de 4 t/m 11 jarigen is 

meestal of (bijna) altijd moe 

of slaperig overdag.

Dit onderwerp is niet 

eerder uitgevraagd.

98% 99% 97%

2014 2018 2022

99%

100%

99%

99%

100%

meisjes

jongens

8-11 jr

4-7 jr

0-3 jr

5%

5%

3%

4%

9%

meisjes

jongens

8-11 jr

4-7 jr

0-3 jr

97%

99%

5%

Dat is

in GGD-regio

Kennemerland…

hetzelfde als … en 

in 2014 en 

in 2018 (3 t/m 11 jaar).

vrijwel hetzelfde als

vrijwel hetzelfde als

Dat is

in GGD-regio 

Kennemerland.

hetzelfde als

Dat is

in GGD-regio 

Kennemerland.

vrijwel hetzelfde als

Top 3 slaapproblemen:

1. Kind wordt 's nachts vaak wakker (4%);

2. Kind komt slecht in slaap (2%);

3. Kind verzet zich bij het naar bed gaan (0%).

3%

Alle uitgevraagde slaapproblemen zijn terug te vinden in onze gezondheidsatlas.

97% 97%

gemeente regio

99% 99%

gemeente regio

5% 6%

gemeente regio

98%

96%

97%

98%

96%

meisjes

jongens

8-11 jr

4-7 jr

0-3 jr
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94%

Gezondheid en Welzijn (deel 2)

PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN

van de 4 t/m 11 

jarigen loopt risico 

op psychosociale 

problemen (zoals 

emotionele of 

gedragsproblemen).

Verschillen tussen 

groepen:

WEERBAARHEID

Verschillen tussen 

groepen:

PRESTATIEDRUK

Dit onderwerp is niet 

eerder uitgevraagd.

Verschillen tussen 

groepen:

van de 4 t/m 11 

jarigen is voldoende 

weerbaar. (komt 

voor zichzelf op)

van de 8 t/m 11 

jarigen ervaart 

(heel) vaak 

prestatiedruk.

Het risico op psychosociale problemen is gemeten met de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ).* De SDQ

wordt door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) gebruikt om in te schatten of een kind psychosociale problemen heeft

of het risico loopt deze te ontwikkelen. Hoe hoger de score op de SDQ, hoe groter het risico op psychosociale

problemen. JGZ wil voorkomen dat ze kinderen met problemen over het hoofd zien. Daarom is er voor de SDQ

een grenswaarde vastgesteld. Deze is zo vastgesteld landelijk ongeveer 20% van de kinderen in de risicogroep

valt. Een percentage van ongeveer 20% is dus ‘normaal’.

SCHOOL

Dit onderwerp is niet 

eerder uitgevraagd.

Verschillen tussen 

groepen:

van de 4 t/m 11 

jarigen vindt het 

(hartstikke) leuk op 

school.

Theunissen MHC, de Wolff M, van Grieken A, Mieloo C. Handleiding voor het gebruik van de SDQ binnen de Jeugdgezondheidszorg. 

Vragenlijst voor het signalering van psychosociale problemen bij 3-17 jarigen. Leiden: TNO, 2016. 

16%

93%

12%

Dat is 

in GGD-regio 

Kennemerland…

minder dan … en

in 2014 en 

in 2018 (8 t/m 11 jaar). 

vrijwel hetzelfde als

hetzelfde als

Dat is

in GGD-regio 

Kennemerland.

meer dan

Dat is

in GGD-regio 

Kennemerland.

vrijwel hetzelfde als

… en 

als in 2018 (4 t/m 11 jaar).
vrijwel hetzelfde als

94% 92%

gemeente regio

Dat is

in GGD-regio 

Kennemerland…

vrijwel hetzelfde als

16% 21%

gemeente regio

93% 90%

gemeente regio

12% 14%

gemeente regio

11%

20%

16%

15%

meisjes

jongens

8-11 jr

4-7 jr

95%

91%

91%

95%

meisjes

jongens

8-11 jr

4-7 jr

15%

9%

meisjes

jongens

18% 16% 16%

2014 2018 2022
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92% 94%

2014 2018 2022
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87%

90%

85%

92%

meisjes

jongens

8-11 jr

4-7 jr
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Bewegen

BEWEGING

van de 4 t/m 11 

jarigen beweegt 

regelmatig.

(gemiddeld meer 

dan 1 uur per dag)

Verschillen tussen 

groepen:

SPORTVERENIGING

BUITEN SPELEN

van de 4 t/m 11 

jarigen is lid van 

een 

sportvereniging.

van de 1 t/m 11 

jarigen speelt elke 

dag minstens een 

half uur buiten.

38% van de kinderen loopt of fietst minder dan 4 dagen zelf naar 

school. De top 3 redenen om niet zelf te lopen of fietsen:

Top 3 belemmeringen 

om buiten te spelen:

3. Er zijn te weinig vriendjes of vriendinnetjes om mee buiten te spelen. (13%).

2. Er is ‘gevaarlijk’ water in de buurt (sloot, vijver etc.)  (16%);

1. Er zijn te weinig speelplekken in de buurt (19%);

1. Het kost te veel tijd als mijn kind zelf loopt of fietst (33%);

2. Er is te veel verkeer om veilig zelf naar school te lopen of fietsen (31%);

3. Het is te ver om zelf te lopen of fietsen (16%).

… en 

in 2014 en 

in 2018 (4 t/m 11 jaar).

meer dan

meer dan

Dat is

in GGD-regio 

Kennemerland…

meer dan

Gemiddeld bewegen 4 t/m 11 jarigen ruim 

uur per week. Dit is een optelsom van 

verschillende activiteiten (zie figuur).

13,8

Verschillen tussen 

groepen:

Verschillen tussen 

groepen:

Dat is

in GGD-regio 

Kennemerland…

meer dan … en

in 2014 en

in 2018 (4 t/m 11 jaar).

minder dan

hetzelfde als

Dat is 

in GGD-regio 

Kennemerland…

meer dan … en 

in 2014 en 

in 2018 (3 t/m 11 jaar).

meer dan

meer dan

91%

87%

87%

naar school

gym

sportclub

buiten spelen

1,0
1,8

2,6
8,4

Alle uitgevraagde redenen om niet zelf naar school te lopen of fietsen zijn terug te vinden in onze gezondheidsatlas.

Alle uitgevraagde belemmeringen om buiten te spelen terug te vinden in onze gezondheidsatlas.

91% 86%

gemeente regio

87% 81%

gemeente regio

87% 84%

gemeente regio

90%

92%

90%

92%

meisjes

jongens

8-11 jr

4-7 jr85% 86% 91%

2014 2018 2022

93% 87% 87%

2014 2018 2022
88%

85%

89%

85%

meisjes

jongens

8-11 jr

4-7 jr

63%
78%

88%

2014 2018 2022
88%

87%

80%

93%

89%

meisjes

jongens

8-11 jr

4-7 jr

1-3 jr
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Voeding (deel 1)

BORSTVOEDING

WATER DRINKEN

GEEN ZOETE DRANKJES DRINKEN

Het aantal 0-jarigen in de gemeente is te 

laag om het percentage kinderen dat 

volledig of deels borstvoeding krijgt 

weer te geven.

Het percentage dat volledig of 

gedeeltelijk borstvoeding krijgt in de 

gehele GGD-regio Kennemerland is 36%.

van de 0 t/m 11 

jarigen drinkt 

(bijna) nooit 

zoete drankjes.

van de 0 t/m 11 

jarigen drinkt 

dagelijks 

water.

87%

29%

Verschillen tussen 

groepen:

Verschillen tussen 

groepen:

Dat is

in GGD-regio 

Kennemerland…

meer dan
… en

in 2014 en

in 2018 (3 t/m 11 jaar).

meer dan

vrijwel hetzelfde als

… en

in 2014 en

in 2018 (3 t/m 11 jaar).

meer dan

meer dan

Dat is

in GGD-regio 

Kennemerland…

meer dan

BIJVOEDING

87% 82%

gemeente regio

29% 25%

gemeente regio

78%
87% 89%

2014 2018 2022

90%

83%

90%

88%

81%

meisjes

jongens

8-11 jr

4-7 jr

0-3 jr

6%
16% 20%

2014 2018 2022 30%

28%

18%

22%

51%

meisjes

jongens

8-11 jr

4-7 jr

0-3 jr

Het aantal 0-jarigen in de gemeente is 

te laag om het percentage kinderen dat 

al bijvoeding krijgt weer te geven.

Het percentage dat al bijvoeding krijgt 

in de gehele GGD-regio Kennemerland

is 88%.
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64%

Voeding (deel 2)

ONTBIJT

GROENTE

Verschillen tussen 

groepen:

FRUIT

van de 1 t/m 11 

jarigen ontbijt 

dagelijks.

van de 0 t/m 11 

jarigen eet 

dagelijks fruit.

Verschillen tussen 

groepen:

Verschillen tussen 

groepen:

van de 0 t/m 11 

jarigen eet 

dagelijks 

groente.

Voor kinderen van 1 tot 4 jaar: dagelijks 50-100 gram groenten. 

Voor kinderen van 4 tot 9 jaar: dagelijks 100-150 gram groenten. 

Voor kinderen van 9 tot 12 jaar: dagelijks 150-200 gram groenten. 

Voor kinderen van 1 tot 9 jaar: dagelijks 150 gram fruit. 

Voor kinderen van 9 tot 12 jaar: dagelijks 200 gram fruit. 

* CBS. De richtlijnen van het voedingscentrum. Gedownload van: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/46/kinderen-eten-te-weinig-fruit-groente-en-vis

99%

30% van de 1-11 jarigen voldoet 

aan de groentenorm.

Het Voedingscentrum* geeft de 

aanbevolen hoeveelheden groente 

weer voor jonge kinderen:

28%

83%

55% van de 1-11 jarigen voldoet 

aan de fruitnorm.

Het Voedingscentrum* geeft de 

aanbevolen hoeveelheden fruit 

weer voor jonge kinderen:

58%

97% 99% 99%

2014 2018 2022

… en

in 2014 en

als in 2018 (3 t/m 11 jaar).

vrijwel hetzelfde als

hetzelfde als

Dat is

in GGD-regio 

Kennemerland…

meer dan … en

in 2014 en

in 2018 (3 t/m 11 jaar). 

meer dan

vrijwel hetzelfde als

Dat is 

in GGD-regio 

Kennemerland…

meer dan … en

in 2014 en

in 2018 (3 t/m 11 jaar). 

meer dan

meer dan

Dat is 

in GGD-regio 

Kennemerland…

vrijwel hetzelfde als

99% 97%

gemeente regio

64% 54%

gemeente regio

83% 78%

gemeente regio

57%
65% 64%

2014 2018 2022
64%

65%

64%

62%

67%

meisjes

jongens

8-11 jr

4-7 jr

0-3 jr

83%

83%

73%

89%

89%

meisjes

jongens

8-11 jr

4-7 jr

0-3 jr
70% 74% 81%

2014 2018 2022

98%

99%

98%

100
%

98%

meisjes

jongens

8-11 jr

4-7 jr

1-3 jr
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12%

Activiteiten

VOORLEZEN

BEELDSCHERMGEBRUIK

Verschillen tussen 

groepen:

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN

van de 0 t/m 11 

jarigen wordt 

dagelijks 

voorgelezen. 

van de 4 t/m 11 

jarigen doet aan 

buitenschoolse 

activiteiten.

Dit onderwerp is niet 

eerder uitgevraagd.

Verschillen tussen 

groepen:

Dit onderwerp is niet 

eerder uitgevraagd.

Verschillen tussen 

groepen:

van de 0 t/m 11 

jarigen heeft thuis 

een hoog 

beeldscherm 

gebruik.

(d.w.z. meer dan 

2 uur per dag)

Soort 

activiteiten:

Dat is 

in GGD-regio 

Kennemerland.

meer dan

Dat is

in GGD-regio 

Kennemerland…

minder dan … en

in 2018 (0 t/m 11 jaar).
meer dan

Dat is

in GGD-regio 

Kennemerland.

meer dan

46%

93%

46% 41%

gemeente regio

12% 16%

gemeente regio

93% 89%

gemeente regio

1. Sport (87%);

2. Muziek (10%);

3. Knutselclub (4%);

4. Toneel (3%);

5. Scouting (2%).

47%

45%

19%

59%

63%

meisjes

jongens

8-11 jr

4-7 jr

0-3 jr

8% 12%

2014 2018 2022 10%

15%

21%

11%

meisjes

jongens

8-11 jr

4-7 jr

0-3 jr

92%

93%

96%

89%

meisjes

jongens

8-11 jr

4-7 jr
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Omgeving (deel 1) 

PESTEN

ROOKVRIJ
Verschillen tussen 

groepen:

van de 4 t/m 11 

jarigen is recent 

gepest. 

Van de ouders zegt     

13%  niet te weten 

of hun kind wordt 

gepest.

8%  is recent 

structureel gepest. 

(minstens 2x in de 

afgelopen maand)

Verschillen tussen 

groepen:

van 0 t/m 11 jarigen 

leeft in een rookvrij 

huis. 

Van de ouders rookt 

6% in aanwezigheid 

van het kind. 

De top 3 locaties waar kinderen volgens hun ouders worden gepest: 

ALCOHOLVRIJ

van de ouders 

drinkt geen 

alcohol in het 

bijzijn van het 

kind. 

Verschillen tussen 

groepen:

98%

2%

13%

Dat is 

in GGD-regio 

Kennemerland…

vrijwel hetzelfde als … en

in 2018 (0 t/m 11 jaar).
vrijwel hetzelfde als

… en 

in 2018 (0 t/m 11 jaar).
meer dan

… en

in 2014 en

in 2018 (8 t/m 11 jaar).
minder dan

minder dan
23%

8%

Dat is

in GGD-regio 

Kennemerland…

minder dan

Dat is

in GGD-regio 

Kennemerland…

minder dan

Alle uitgevraagde locaties waar kinderen gepest worden zijn terug te vinden in onze gezondheidsatlas.

1. Op school (20%);

2. Op de buitenschoolse opvang (7%);

3. Op straat, in de buurt (3%).

23% 28%

gemeente regio

98% 97%

gemeente regio

13%
26%

gemeente regio

18%

27%

22%

23%

meisjes

jongens

8-11 jr

4-7 jr

38% 40%
22%

2014 2018 2022

97% 98%

2014 2018 2022

98%

98%

99%

98%

98%

meisjes

jongens

8-11 jr

4-7 jr

0-3 jr

10% 13%

2014 2018 2022 15%

12%

9%

17%

14%

meisjes

jongens

8-11 jr

4-7 jr

0-3 jr

8%
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Omgeving (deel 2)

INGRIJPENDE GEBEURTENISSEN

MOEITE MET RONDKOMEN

Verschillen tussen 

groepen:

van de 0 t/m 11 

jarigen maakte ooit 

een ingrijpende 

gebeurtenis mee.

Dit onderwerp is eerder 

op een andere manier 

uitgevraagd.

Verschillen tussen 

groepen:

van de ouders heeft 

moeite met 

rondkomen.

Let op! 

Uitgevraagd: maart -mei 2022.

van de 0 t/m 11 

jarigen heeft nog 

steeds last van de 

meegemaakte 

gebeurtenis.

Dit onderwerp is eerder 

op een andere manier 

uitgevraagd.

Verschillen tussen 

groepen:

Welke ingrijpende gebeurtenissen zijn het meest genoemd?

Ooit meegemaakt: 

Nog problemen mee:

Gevolgen geldgebrek

18% van alle 0 t/m 11-jarigen ondervindt gevolgen van het 

feit dat hun ouders moeite hebben met rondkomen of op 

hun uitgaven moeten letten. De door ouders meest 

genoemde gevolgen van geldgebrek: 

82%

4%

Mate van geldgebrek 

5% had enige moeite met rondkomen en 0%

grote moeite. Daarnaast heeft 27%  van de 

ouders geen moeite om rond te komen, maar 

moet wel op hun uitgaven letten. 

4%
18%

9%

Dat is 

in GGD-regio 

Kennemerland…

minder dan … en 

in 2014 en

in 2018 

(3 t/m 11 jaar).

minder dan

minder dan

Dat is

in de GGD-regio 

Kennemerland.

vrijwel hetzelfde als

Dat is

in de GGD-regio 

Kennemerland.

hetzelfde als

Alle uitgevraagde gebeurtenissen zijn terug te vinden in de gezondheidsatlas.
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1. Verhuizing (42%);

2. Uitbreiding gezin door geboorte van een broertje/zusje (41%);

3. Overlijden van nabij familielid of geliefd persoon  (36%).

1. Verhuizing (3%);

2. Conflicten of ruzies binnen het gezin  (2%);

3. Overlijden van nabij familielid of geliefd persoon  (2%).

1. Geen vakantie of dagjes uit (7%);

2. Spanningen in het gezin (4%);

3. Geen lid van sportclub of andere vereniging (2%).

82% 80%

gemeente regio

10% 10%

gemeente regio

4% 7%

gemeente regio

82%

83%

87%

88%

70%

meisjes

jongens

8-11 jr

4-7 jr

0-3 jr

9%

11%

13%

10%

6%

meisjes

jongens

8-11 jr

4-7 jr

0-3 jr

3%

4%

4%

5%

meisjes

jongens

8-11 jr

4-7 jr

0-3 jr

10% 7% 4%

2014 2018 2022

10%
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DESKUNDIGE HULP

van de ouders heeft 

momenteel behoefte 

aan deskundige hulp 

omdat ze zich zorgen 

maken over hun kind.

Waar maakt men zich zorgen over? 

Ouders van 0 t/m 3-jarige kinderen maken zich 

het meeste zorgen om:

Opvoeding, zorgen en hulp (deel 1)

Krijgen ze al hulp?

10% van alle ouders heeft behoefte aan deskundige 

hulp en krijgt deze ook al;

1% heeft behoefte aan hulp maar deze nog niet 

gezocht of gevonden;

4% geeft aan op een wachtlijst te staan. 

10%

2%

4%

16%
Dat is

in GGD-regio 

Kennemerland…

vrijwel hetzelfde als … en 

in 2014 en

in 2018 (3 t/m 11 jaar).

meer dan

meer dan

Verschillen tussen 

groepen:

Ouders willen vooral graag hulp/advies van:

Ouders van 4 t/m 11-jarige kinderen maken zich 

het meeste zorgen om:

ZORGEN

van de ouders heeft 

wel eens zorgen

over zijn/haar kind.

Verschillen tussen 

groepen:

Dit onderwerp is niet 

eerder op deze manier 

uitgevraagd.

Dat is

in GGD-regio 

Kennemerland.

meer dan

69%

Alle uitgevraagde hulpverleners zijn terug te vinden in onze gezondheidsatlas.

Alle uitgevraagde zorgen 

zijn terug te vinden in 

onze gezondheidsatlas.

ZORGEN OM LEEFOMGEVING

Ouders maken zich het meest zorgen om de 

gezondheid van hun kind door de volgende 

bronnen in de leefomgeving:

van de ouders maakt 

zich zorgen over de 

gezondheid van hun 

kind door één of 

meer bronnen in de 

leefomgeving.

Verschillen tussen 

groepen:26%
Dat is

in GGD-regio 

Kennemerland.

minder dan

Dit onderwerp is niet 

eerder uitgevraagd.

Alle uitgevraagde zorgen door de 

bronnen in de leefomgeving zijn terug 

te vinden in onze gezondheidsatlas.

1. Wegverkeer (19%);

2. Vliegverkeer (6%);

3. Open haard/allesbrander/vuurkorf/BBQ (4%).

1. Psycholoog, (ortho)pedagoog  (6%);

2. Intern begeleider op school  (4%);

3. CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin)  (3%).

16% 15%

gemeente regio

69% 65%

gemeente regio

26%
34%

gemeente regio

12%

19%

20%

14%

13%

meisjes

jongens

8-11 jr

4-7 jr

0-3 jr

63%

75%

73%

71%

63%

meisjes

jongens

8-11 jr

4-7 jr

0-3 jr

24%

27%

25%

28%

23%

meisjes

jongens

8-11 jr

4-7 jr

0-3 jr

1. Slapen (26%);

2. Eten (20%);

3. Gezondheid (15%).

1. Angst, onzekerheid, faalangst (30%);

2. Luisteren, gehoorzamen (21%);

3. Eten (18%).

13% 14% 17%

2014 2018 2022
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38%

Opvoeding, zorgen en hulp (deel 2)

ERVAREN OPVOEDING

SOCIALE STEUN

van de ouders 

ervaart de 

opvoeding als 

(zeer) moeilijk. 

van de ouders 

krijgt regelmatig 

of vaak steun van 

familie, vrienden, 

kennissen of 

buren bij de 

opvoeding/ 

verzorging van 

hun kind.

Verschillen tussen 

groepen:

7%

72% van alle ouders vindt de geboden steun voldoende.74%

… en

in 2018 (0 t/m 11 jaar).

minder dan

Dat is

in GGD-regio 

Kennemerland…

vrijwel hetzelfde als … en 

in 2018 (0 t/m 11 jaar).
vrijwel hetzelfde als

Dat is

in GGD-regio 

Kennemerland…

vrijwel hetzelfde als

Verschillen tussen 

groepen:

7% 6%

gemeente regio

38% 39%

gemeente regio

6%

ZORGEN VANWEGE CORONA

van de ouders is 

(heel erg) bezorgd 

om hun kind 

vanwege de 

coronacrisis.

Dit onderwerp is niet 

eerder uitgevraagd.

Verschillen tussen 

groepen:

Dat is 

GGD-regio 

Kennemerland.

vrijwel hetzelfde als

Alle uitgevraagde zorgen vanwege zijn terug te vinden in onze gezondheidsatlas.

6% 7%

gemeente regio

Ouders maken zich het meeste zorgen vanwege de gevolgen van de coronacrisis :

4-11 jaar:0-3 jaar:

7%

4%

6%

6%

6%

meisjes

jongens

8-11 jr

4-7 jr

0-3 jr

6%

8%

7%

7%

7%

meisjes

jongens

8-11 jr

4-7 jr

0-3 jr

5% 7%

2014 2018 2022

43% 38%

2014 2018 2022 40%

36%

21%

42%

55%

meisjes

jongens

8-11 jr

4-7 jr

0-3 jr

Kindermonitor 2022 | 14Gemeente Heemstede

In deze leeftijdscategorie zijn er

geen onderwerpen waar meer dan

5 ouders zich zorgen over maken.

1. Schoolprestaties (3%);

2. Schermtijd (meer gamen, tv, ipad etc) (3%);

3. Sociaal contact, spelen (2%).
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Colofon

Team Advies & Onderzoek:

Ebru Evren

Daniëlle Kramer

Adriëtte Oostvogels

GGD Kennemerland, oktober 2022

Iconen afkomstig van flaticon.com
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Kindermonitor 2022

Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

Gemeente Heemstede

Daniëlle Kramer

Amber Berlijn

Epidemiologen

Kirsty van der Geest

Adviseur Publieke Gezondheid

Angelique Roohé

Jeugdarts

GGD Kennemerland

epi@ggdkennemerland.nl
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Nieuwsberichten

NL
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Methode – Kindermonitor

Doel en methode:

• Onderzoek naar gezondheid, leefstijl en welzijn 

• Kinderen van 0 -11 jaar

• Elke 4 jaar sinds 2014 

Samenwerking met JGZ Kennemerland

Dataverzameling:

• Vragenlijst via internet, anoniem ingevuld door de ouder(s)

• Steekproef 

• Voorjaar 2022 (maart t/m mei)

317-11-2022 Gemeentegesprek gemeente Heemstede
05 Mail van VRK met resultaten Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 en Kindermonitor 2022 44 / 65

Terug naar startpagina



Methode – Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 

Doel en methode:

• Onderzoek naar gezondheid, leefstijl en welzijn 

• Leerlingen in klas 2 en 4 voortgezet onderwijs (13-16 jaar)

• Normaliter elke 4 jaar afgenomen. Extra editie vanwege de coronacrisis

Landelijke samenwerking

• Door alle GGD’en tegelijk, samen met NetwerkGOR.

Dataverzameling:

• Vragenlijst via internet, anoniem ingevuld tijdens lesuur

• Najaar 2021 (september-november).  Verscherping Corona-maatregelen. 

417-11-2022 Gemeentegesprek gemeente Heemstede
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Deelnemers

T.o.v. aantal genodigdenAantal deelnemers

Gemeente ouders van 390 kinderen

Regio Kennemerland ouders van 6.472 kinderen 25%

29%

Aantal deelnemers

Gemeente 288 scholieren

Regio Kennemerland 6.472 scholieren; 21 VO scholen

T.o.v. alle scholieren 

klas 2 en 4

17-11-2022 Gemeentegesprek gemeente Heemstede 5

49%

39%
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Resultaten

17-11-2022 Gemeentegesprek gemeente Heemstede 6

Kindermonitor 2022

Resultaten gepubliceerd: oktober 2022

• Gemeenterapport Heemstede

• Alle losse cijfers

• Achtergronddocument

Alle resultaten zijn openbaar en te vinden op www.gezondheidsatlaskennemerland.nl. 

Specifieke linkjes:

Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

Resultaten gepubliceerd: mei 2022

• Gemeenterapport Heemstede

• Alle losse cijfers

• Achtergronddocument

• Definitiedocument
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Kernboodschappen

1. De jeugd voelt zich gelukkig, maar toch staat de mentale 
gezondheid onder druk

2. De jeugd is meer gaan bewegen, maar scholieren voldoen niet 
aan de beweegrichtlijnen

3. Kinderen moeten gezonder eten en drinken

4. Alcohol, roken en drugsgebruik moet omlaag

5. Mogelijke impact van de corona(maatregelen) tegenstrijdig

6. Pesten toegenomen bij scholieren, maar afgenomen bij kinderen

17-11-2022 Gemeentegesprek gemeente Heemstede 7
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Jeugd voelt zich gelukkig, maar toch 

staat de mentale gezondheid onder 

druk

Kernboodschap 1

17-11-2022 Gemeentegesprek gemeente Heemstede 8
05 Mail van VRK met resultaten Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 en Kindermonitor 2022 49 / 65

Terug naar startpagina



1. Jeugd voelt zich gelukkig, maar toch staat de mentale gezondheid onder druk (1)

Jeugd is over het algemeen 

GELUKKIG

99%

74%

12% van de kinderen ervaart PRESTATIEDRUK

Maar dit is bij scholieren wel 

afgenomen (in de regio ook)

83%
74%

2019 2021

Alles wat de 

jongere moet doen

Mening van 

anderenSchool / 

huiswerk

Eigen 

problemen

Thuissituatie

38%

31%

16%

13%

10%

52% scholieren ervaart STRESS door één of 

meer factoren

15%

9%

meisjes

jongensMeer meisjes dan jongens

17-11-2022 Gemeentegesprek gemeente Heemstede 9

52%

47%

44%

Heemstede Regio

Kennemerland

Nederland

Meer in Heemstede dan in 

de regio en Nederland
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28%

36%

35%

33%

24%

44%

Vmbo

Havo/Vwo

Klas 2

Klas 4

Jongens

Meisjes

SUICIDALE GEDACHTEN

Toename in % scholieren met:

2%

2% deed in afgelopen jaar 

SUICIDEPOGING

1. Jeugd voelt zich gelukkig, maar toch staat de mentale gezondheid onder druk (2)

PSYCHISCHE KLACHTEN

En vooral hoog bij meisjes

17-11-2022 Gemeentegesprek gemeente Heemstede 10

13%
21%

26%
34%

2009 2013 2015 2019 2021

Heemstede Regio Kennemerland

10%

16% 16%

24%

2009 2013 2015 2019 2021

Heemstede Regio Kennemerland

Meer dan in de regio
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Jeugd is meer gaan bewegen, maar 

scholieren voldoen niet aan 

beweegrichtlijn

Kernboodschap 2

17-11-2022 Gemeentegesprek gemeente Heemstede 11
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2. De jeugd is meer gaan bewegen, maar scholieren voldoen niet aan de 

beweegrichtlijnen (1)

naar school lopen/fietsen

1,0
gym

1,8

sportclub

2,6
buiten spelen

8,4

% kinderen dat een uur 

per dag BEWEEGT

neemt toe…

Gemiddeld bewegen ze 13,8 uur per week: 

en dit is ook meer 

dan in de regio

87% 81%

gemeente regio

85% 86% 91%

2014 2018 2022

91% 86%

gemeente regio

Minste uren

Top 3 redenen om dat niet te doen:

1. Kost te veel tijd (33%)

2. Te veel verkeer (31%)

3. Te ver (16%)

17-11-2022 Gemeentegesprek gemeente Heemstede 12

Meeste uren

Ook meer dan in de regio:Neemt toe (net als in de regio)
Half uur per dag buiten spelen (3-11 jaar)

Lid sportvereniging (4-11 jaar)

63%
78%

88%

2014 2018 2022
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2. De jeugd is meer gaan bewegen, maar scholieren voldoen niet aan de 

beweegrichtlijnen (2)

Wekelijks actief in de 
vrije tijd

Sport wekelijks bij een 
club, vereniging of 

sportschool

Fietst of loopt elke 

dag naar school

Scholieren zijn 
SPORTIEF…

94%

87%

93%

…maar BEWEGEN dagelijks nog wel te weinig
(minimaal 1 uur per dag)

17-11-2022 Gemeentegesprek gemeente Heemstede 13

23%

16%
23%

2015 2019 2021

Heemstede Regio Kennemerland

Ondanks dat dit wel is 
toegenomen t.o.v. 2019

En beter is dan in de 
regio

Zowel met de ‘normale’ fiets 
als met de e-bike. 

Is het nog wel de 
minderheid
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Kinderen moeten gezonder eten en 

drinken

Kernboodschap 3

17-11-2022 Gemeentegesprek gemeente Heemstede 14
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3. Kinderen moeten gezonder eten en drinken

Stijging van dagelijks GROENTE eten & dagelijks 
WATER drinken gestagneerd (net als in de regio)

En kinderen drinken vaker  
geen ZOETE DRANKJES

X

57% 65% 64%

2014 2018 2022

70% 74% 81%

2014 2018 2022

78% 87% 89%

2014 2018 2022

6% 16% 20%

2014 2018 2022

Kinderen eten wel vaker 
dagelijks FRUIT

17-11-2022 Gemeentegesprek gemeente Heemstede 15

28% voldoet aan de groentenorm

58% voldoet aan de fruitnorm

En weinig 1-11 jarigen voldoen aan de voedingsnormen

Drinkt dagelijks water (3-11 jaar)Eet dagelijks groente (3-11 jaar) Eet dagelijks fruit (3-11 jaar)

Drinkt maximaal 1 dag per week 

zoete drank (3-11 jaar)
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Alcohol, roken en drugsgebruik

moet omlaag

Kernboodschap 4

17-11-2022 Gemeentegesprek gemeente Heemstede 16
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En hoger dan 
in de regio

4. Alcohol, roken en drugsgebruik moet omlaag (1)

Slechts 13% drinkt geen
alcohol in het bijzijn van 
het kind

Vooral toename in ALCOHOLGEBRUIK bij KLAS 4

ALCOHOLGEBRUIK weer gestegen Het begint bij de 
omgeving…

Maar nog steeds veel lager 
dan in de regio

10% 13%

2014 2018 2022

Dit is meer dan in 2018.

48%

36% 32% 29%
35%

2009 2013 2015 2019 2021

Heemstede Regio Kennemerland

24%

8% 10% 14% 12%

73%

59%
52%

43%
55%

2009 2013 2015 2019 2021

Klas 2 Klas 4

13

%

26

%

gemeente regio
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In de regio 
alleen stijging 
bij klas 2
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4. Alcohol, roken en drugsgebruik moet omlaag (2)

97% 98%

2014 2018 2022

98% van de kinderen 
leeft wel in 
ROOKVRIJ HUIS

% ROKERS gestegen
Gaat alleen over sigaretten en shag, niet over e-sigaretten
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Dat is ongeveer 
evenveel als in 2018

14% 13% 11%
5%

9%

2009 2013 2015 2019 2021

Heemstede Regio Kennemerland

Meer SOFTDRUGS-
GEBRUIK dan landelijk

7%

6%

4%

Heemstede Regio Kennemerland Nederland

Terwijl dit in de 
regio ongeveer 
hetzelfde is 
gebleven
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Mogelijke impact van de 

corona(maatregelen) tegenstrijdig

Kernboodschap 5
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5. Mogelijke impact van de corona(maatregelen) tegenstrijdig (1)

Slechtere mentale gezondheid

Meer alcoholgebruik en rokers

Meer bewegen

Wanneer scholieren direct worden gevraagd naar de impact 

van de CORONAMAATREGELEN, zien we zowel 

positieve als negatieve effecten op: 

42% had extra 

HULP/STEUN nodig 

tijdens de coronaperiode

positief neutraal negatief

Meeste hulp/steun nodig bij:

1. Schoolwerk

2. Niet lekker in vel

3. Ruzie/problemen met ouders

85% kon bij iemand terecht 

met een PROBLEEM

Dit kan niet rechtstreeks in verband worden gebracht met de coronacrisis.

34%

31%

32%

51%

62%

35%

39%

28%

36%

28%

31%

30%

40%

13%

11%

Leven in het algemeen

Schoolprestatie

Hoe goed je je voelt

Relatie met vrienden

Relatie met familie
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2019 t.o.v. 2021
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5. Mogelijke impact van de corona(maatregelen) tegenstrijdig (2)

Slechts 6% van de ouders was 

BEZORGD om hun kind 

vanwege de coronacrisis

Meeste bezorgdheid over:

1. Schoolprestatie

2. Schermtijd

3. Sociaal contact, spelen

69% van de ouders heeft 

wel eens ZORGEN 

over hun kind. 
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69

%

65

%

gemeente regio

Meeste bezorgdheid over:

0 t/m 3 jaar

1. Slapen 

2. Eten

3. Gezondheid

4 t/m 11 jaar

1. Angst, onzekerheid, faalangst 

2. Luisteren, gehoorzamen

3. Eten

Dat is meer dan in de 

regio:
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Pesten toegenomen bij scholieren, 

maar afgenomen bij kinderen
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Kernboodschap 6
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6. Pesten toegenomen bij scholieren, maar afgenomen bij kinderen

Het % scholieren dat is GEPEST op school is 

gestegen (in de regio ook, maar minder sterk)

Terwijl % 8-11 jarigen 

dat is GEPEST juist 

sterk is afgenomen… 

11%

9%

10%

9%

14%

4%

Vmbo

Havo/Vwo

Klas 2

Klas 4

Jongens

Meisjes
18%

27%

22%

23%

meisjes

jongens

8-11 jr

4-7 jr

Vooral jongens worden vaker gepest

Ook bij de 4-11 jarigen 

meer jongens dan meisjes 

gepest
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38% 40%

22%

2014 2018 2022

Heemstede Regio Kennemerland

…en in de regio niet. % is 

nu lager dan in de regio.

12%
10%

8%
5%

9%

2009 2013 2015 2019 2021

Heemstede Regio Kennemerland
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Herhaling: kernboodschappen

1. De jeugd voelt zich gelukkig, maar toch staat de mentale 
gezondheid onder druk

2. De jeugd is meer gaan bewegen, maar scholieren voldoen niet 
aan de beweegrichtlijnen

3. Kinderen moeten gezonder eten en drinken

4. Alcohol, roken en drugsgebruik moet omlaag

5. Mogelijke impact van de corona(maatregelen) tegenstrijdig

6. Pesten toegenomen bij scholieren, maar afgenomen bij kinderen
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