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BIJLAGE N N 

Bijlagee III 
Data-analys e e 

Opp basis van de getranscribeerde interviews is een aantal kenmerken geconstrueerd dat 
gebruiktt is voor de analyses van het tijdruimtelijk handelen van jongeren in hoofdstuk 5 (en 
hoofdstukk 6 t /m 9). De werkwijze die is gevolgd is als volgt. Van elke activiteit is 
gecodeerdd 1. soort activiteit, 2. met wie en 3. waar (plaats) en 4. waar (schaal). Als een 
vann deze vier varieerde is de activiteit nogmaals als een nieuwe regel gecodeerd. Verder is 
err per activiteit (regel) de duur (globaal kort = half uur of korter; lang = langer dan half 
uur)) frequentie, de verplaatsingswijze en een aantal andere variabelen gecodeerd. Het 
schemaa in figuur 1 laat de verschillende gehanteerde categorieën zien. 

Dee gehanteerde analysemethode levert een een goede impressie op van de vrije tijd van 
verschillendee groepen jongeren. Omdat jongeren op de openvragen 1. 'wat doe jij in je 
vrijee tijd' en 2. 'kan je beschrijven hoe de afgelopen week er voor jou uitzag' hebben 
geantwoord,, is het geen exacte meting van de activiteiten en frequentie en tijdsduur. Een 
oververtegenwoordigingg van langdurige en 'uithuizige' activiteiten kan hiervan onder meer 
hett gevolg zijn. Voor een gedetailleerder beeld zou onderzoek door middel van een 
preciezee dagboekmethode of observaties uitgevoerd moeten worden. 

Voorr de samenstelling van de netwerkprofielen door middel van de CATPCA-analyse 
(SPSS)) is gebruik gemaakt van een geringer aantal variabelen. Deze variabelen hebben 
betrekkingg op de ruimtelijke oriëntaties van jongeren en hun zelfstandige 
bewegingsvrijheidd (zie hoofdstuk 5). De profielen zijn echter niet uitsluitend gebaseerd op 
dee uitkomsten van deze analyse, maar tevens geïnterpreteerd op basis van een analyse van 
dee verhalen van de jongeren. Een aantal variabelen dat daarbij gebruikt is, staat in figuur 1. 

Figuu rr  1 Kenmerken van het sociaalruimtelijk netwerk van jongeren 
VARIABEL EE CATEGORIEËN 

WAT T 
-Soor tt  activitei t -uitgaa n (dansen , drinken , kletsen) , 

-hange nn kletse n bi j elkaa r zijn , 
-culturel ee activiteite n (zoals lezen , tekenen , schrijven , 
muzie kk maken) , 
-sportiev ee activiteiten , 
-compute rr  en spel , 
-televisi ee en video , 
-winkelen , , 
-diere nn verzorge n en helpe n in bedrijf , 
-huishoudelijk ee taken , 
-huiswerk , , 
-baantje , , 
-overige n n 

-Diversitei tt  activiteitenpatroo n -aanta l verschillend e soorte n activiteite n 
-Georganiseer dd (afspraak ) nie t georganiseer d (spontaan ) -georganiseerd e activitei t 

ee activitei t 
-Matee van organisati e -relatie f georganiseer d 4 afsprake n of meer 

-tusse nn 2-3 georganiseerd e activiteite n 
-relatie ff  veel spontan e afsprake n (max 1 georganiseerd e 
activiteit ) ) 

WIE E 
-Mett  wie -«Heen 

-famili e e 
-eenn of twe e vriend(en)/vriendin(nen ) 
-vriendengroe p p 

-Differentiati ee in vriendschapsnetwer k in een week -relatie f gedifferentieer d (min . 3 verschillend e en per stu k 
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VARIABELE E CATEGORIEËN N 
min.. 2x genoemd) 
-weinigg gedifferentieerd (lof 2) 
-volwassenenn aanwezig 
-geenn volwassenen aanwezig 

-Toezichtt volwassenen (ouders, docent, jeugdleiders) 

WAAR R 
Soortt plaatsen282 

Schaall waarop activiteit plaatsvindt 

Gerichtheidd op stadscentrum Groningen 

Gerichtheidd op de eigen buurt 

Gerichtheidd op woonplaats 

Gerichtheidd op regio 

TIJD D 

-huis s 
-club b 
-disco,, cafe 
-bioscoop p 
-straat t 
-overigee gebouwen als school, bibliotheek 
-buurtt (incl. huis) 
-woonplaats s 
-regioo (ruim onderzoeksgebied) 
-bovenn regionaal 
-aantall activiteiten in stadscentrum als percentage van 
totaall aantal activiteiten 
-aantall activiteiten in de eigen buurt als percentage van 
totaall aantal activiteiten 
-aantall activiteiten in de woonplaats als percentage van 
totaall aantal activiteiten 
-aantall activiteiten in de regio als percentage van totaal 
aantall activiteiten 

Frequentiee uitgedrukt in aantal dagen per jaar en later 
gecategoriseerd d 

Duur r 

Wanneerr avond/dag 

Wanneerr weekend/week 

Avondactiviteitenn buitenshuis (aantal) 
MOBILITEIT T 
Vervoermiddel l 

-paarr keer per jaar, minder 1 keer p/m 
-maandelijkss (1 è 2 keer per maand) 
-wekelijkss (3 keer per maand - 2 keer per week) 
-33 è 4 wekelijks 
-55 wekelijks-dagelijks (dagelijks) 
-relatieff kort (korter dan half uur) 
-relatieff lang (half uur of langer) 
-avond d 
-avondd en dag 
-dag g 
-weekendd (vrijdag na school, zaterdag, zondag) 
-weekendd en door de week 
-doorr de week 
-N N 

Begeleiding g 

Beschermingg avondmobiliteit 

CONTEXT T 

-tee voet, skaten 
-fiets s 
-openbaarr vervoer 
-autoo of taxi 
-brommer r 
-volwassenen/ouder r 
-leeftijdgenoot t 
-alleen n 
-niett beschermd: te voet, fiets, brommer, alleen 
-tussengroep:: te voet, fiets, brommer met anderen samen 
off openbaar vervoer alleen 
-beschermd:: openbaar vervoer, auto of taxi, fiets, te voet, 
samenn met volwassenen 

Inkomenn huishouden na aftrek vaste lasten 

Beroepp ouder 

Opleidingg ouder 

Opleidingg kinderen 

-minderr dan 2500 gulden (Euro 1136) 
-2500-35000 gulden (Euro 1136-1591) 
-3500-45000 gulden (Euro 1591-2046) 
-meerr dan 4500 gulden per maand (Euro 2046 of meer) 
-elementairee beroepen, lagere beroepen 
-middelbaree beroepen 
-hogeree beroepen, wetenschappelijke beroepen 
-basisniveau u 
-mavo,, lbo 
-havo,, vwo, mbo 
-hbo,, wo 
-vmbo o 
-havo/vwo o 

Gebaseerdd op een fijnere categorisering. Huis (privé): binnenshuis gemeensch., binnenshuis eigen kamer, 
binnenshuiss bij anderen gemeensch., binnenshuis bij anderen eigen kamer, eigen jeugdhonk. Club (semi-privé): 
organisatiee sport hobbyclub vereniging, organisatie JOP. Disco (semi-openbaar): café, discotheek, coffeeshop. 
Bioscoopp (semi-openbaar). Overige gebouwen: snackbar (semi-openbaar), warenhuis (semi-openbaar), school, 
openbaree bibliotheek, theater, voetbalstadion. Straat (openbaar): straat steen (straat, plein, speelplek), straat 
winkels,, straat groen (park, weiland, bos). 
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VARIABL E E CATEGÖRIEE N N 
Seksee kinderen 

Opvoedingsstijl/interactiewijzee ouders en kinderen 

Woonomgeving g 

-jongen n 
-meisje e 
-variërendd tussen, autoritair/bevelstype, grenzenstellend 
responsief,, responsief afwezigheid grenzen, afwezigheid 
grenzenn en responsiviteit. 
-Binnenstadd Groningen 
-Oosterparkwijkk Groningen 
-Dee Wijert-Zuid Groningen 
-Leek/Tolbert t 
-Dee dorpen 

Tabell  1 Tweedimensionale CATPCA analyse van de sociaalruimtelijke netwerkprofielen (N=51) 
Verklaardee variantie (VAF) 

Dimensie e 
1 1 
2 2 
Totaal l 

Cronbach'ss Alpha 
.862 2 
.682 2 

.933(a) ) 

Multiplee Nominal 
Variables s 

.160 0 

.287 7 
.223(b) ) 

Nonn Multiple Variables s 
4.844 4 
2.438 8 
7.282 2 

Totaall (Eigenwaarde) 
5.004 4 
2.725 5 

7.506(c) ) 
aa Total Cronbach's Alpha is based on the total Eigenvalue. 
bb Mean over dimensions. 
cc Because there are Multiple Nominal variables, total Eigenvalue iss not the sum over dimensions. 

Tabell  2 Lading van variabelen in componenten 

STRAAT// Op straat, plein, park, etc. openbaar 
BUURT// Aandeel activiteiten in de buurt zonder huis 
DISCO// Discotheek, kroeg, etc. 
CLUB// In clubgebouw, semi-openbaar 
HUIS// In huis (eigen kamer, woonkamer, huis elders, etc.) 
AVOND// Activiteiten 's avonds 
MOBILITEIT// Aandeel verplaatsingen 
ORGANISATIE// Aandeel activiteiten georganiseerd op totaal 
BESCHERMDEE MOBILITEIT/ Aandeel activiteiten beschermd op alle avondactiviteiten 
AANWEZIGHEIDD VOLWASSENEN/ Aandeel activiteiten met toezicht volwassenen op geheel 
OPLEIDING// Opleiding kind vmbo en havo/vwo 
SEKSE// Sekse 
WOONMILIEU// Woonmilieu 
BOVENLOKAAL// Aandeel activiteiten bovenlokaal/bulten woonplaats 

Dimensies s 
1 1 

8.719 9 
9.650 0 
5.295 5 
4.992 2 

-10.535 5 
9.227 7 

10.558 8 
2.778 8 
-6.676 6 
-8.976 6 
-3.766 6 
-3.663 3 

2 2 
-6.4Ö8 8 

.196 6 
4.362 2 

11.772 2 
-4.587 7 
-5.429 9 
2.758 8 

12.997 7 
1.672 2 
4.275 5 
4.595 5 
6.300 0 

1.007 7 11.452 2 

Tabell  3 Lading van componenten op variabelen sociaalruimtelijke netwerkprofielen: 

analysee opgenomen 

— r r 
T552" " 
-2.273 3 
5.905 5 

-5.344 4 
-4.873 3 
6.182 2 
2.938 8 

.370 0 
-.821 1 

-7.307 7 
-3.589 9 
3.766 6 
8.898 8 

-3.271 1 
-3.103 3 

niett in CATPCA-

Dimenstes s 
2" " 

T39T T 
3.244 4 

.036 6 
1.367 7 
-.981 1 

3.035 5 
1.897 7 

-4.968 8 
1.646 6 
-1.972 2 
-1.475 5 
-3.434 4 
4.719 9 
-1.510 0 
-2.621 1 

INKOMEN(a)/lnkomenn ouders 
OPLEIDINGG OUDER(a)/ Opleidingsniveau ouder 
SPORT(a)// Sportieve activiteiten 
CULTUUR(a)// Culturele activiteiten 
TELEVISIE(a)// Televisie, video 
UITGAAN(a)// Uitgaan 
KLETSEN(a)// Kletsen, hangen, etc. 
COMPUTEREN(a)// Computeren en andere spelletjes 
WINKELEN(a)// Winkelen 
ALLEEN(a)// Alleen 
FAMILIE(a)// Met familie 
VRIENDD (lN)(a)/ Met vriend/vriendin (max. 2) 
'PEERS'(a)// Met leeftijgenotenengroep (min. 3) 
BlOSCOOP(a)// Bioscoop 
DIVERS(a)// Divesiteit soort activiteiten 
aa Supplementary variable {niet meegenomen in de CATPCA-analyse, alleen afgedrukt ter informatie). 
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