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In 2015 heeft ruim de helft van de 16- t/m 18-jarige MBO en HBO studenten ooit
gerookt, een derde heeft de afgelopen maand nog gerookt en bijna één op de vijf
(18%) rookt dagelijks.
De studenten die roken (afgelopen maand gerookt), roken gemiddeld zeven sigaretten per
dag.
De helft van de 16- en 17-jarige studenten die roken, geeft aan zelf wel eens sigaretten te
kopen.
MBO studenten van 17 jaar hebben vaker de afgelopen maand gerookt (33%) dan hun
leeftijdsgenoten op VO (25%) en HBO (23%). Dagelijks roken komt onder 17-jarigen op het
MBO (20%) ruim twee keer zo veel voor als bij 17-jarigen op het VO (9%) en HBO (8%).
Vier op de tien 16- t/m 18-jarige MBO en HBO studenten hebben ooit een e-sigaret gebruikt
en één op de twaalf (8%) gebruikt nog steeds een e-sigaret.
Ruim de helft van de studenten heeft ooit een waterpijp gerookt en één op de acht (12%)
heeft dit de afgelopen maand nog gedaan.

Alcohol







Ruim acht op de tien studenten (16 t/m 18 jaar op het MBO en HBO) hebben ooit alcohol
gedronken en ruim twee-derde heeft dit in de afgelopen maand nog gedaan.
Van de studenten die alcohol drinken, drinkt 14 procent in het weekend meer dan 20 glazen
alcohol, jongens (21%) beduidend vaker dan meisjes (7%).
Bijna vier op de tien 16-jarige- en de helft van de 17-jarige studenten geven aan wel eens
alcohol te kopen.
Van de 17- jarige Hbo’ers heeft 80 procent de afgelopen maand alcohol gedronken; dit is
significant hoger dan op het MBO en VO, waar bijna twee-derde van de 17-jarigen de
afgelopen maand alcohol heeft gedronken.
Bij 17-jarige studenten is er tussen de schoolniveaus (VO, MBO en HBO) geen verschil in het
aantal glazen dat in het weekend wordt gedronken. Ruim een kwart van de 17-jarigen die
drinken, drinkt in het weekend meer dan 10 glazen alcohol.

Cannabis






Drie op de tien studenten (31%) hebben ooit cannabis gebruikt en één op de acht (14%) deed
dit nog in de afgelopen maand: twee keer zoveel jongens als meisjes.
Onder jongens neemt met het stijgen van de leeftijd het percentage cannabisgebruikers in de
afgelopen maand sterk toe, bij meisjes blijft het stabiel.
Ruim een kwart van de blowers blowt wel eens onder schooltijd en bijna zes op de tien
cannabisgebruikers onder de 18 jaar kopen wel eens cannabis.
Het percentage scholieren dat ooit cannabis heeft gebruikt lijkt iets hoger op het VO (33%)
dan op het MBO en HBO (beide 29%); dit verschil is echter niet significant.
Het gebruik van cannabis in de afgelopen maand lijkt bij 17-jarige studenten op het VO (16%)
en MBO (14%) iets hoger dan op het HBO (11%). Het verschil is echter niet significant.

Lachgas en paddo’s




Eén op de zes (17%) studenten heeft ooit lachgas gebruikt en vijf procent de afgelopen
maand.
Er zijn tussen 17-jarige studenten op het VO, MBO en HBO geen verschillen in het gebruik
van lachgas ooit in het leven of in de afgelopen maand.
Vier procent van de studenten heeft ooit paddo's gebruikt.

Harddrugs






Van de MBO- en HBO studenten (16 t/m 18 jaar) heeft één op de negen (11%) ooit een
harddrug (ecstasy, cocaïne, heroïne, amfetamine, LSD, crack of GHB) gebruikt.
Ecstasy is onder studenten van 16 t/m 18 jaar op het MBO en HBO de meest gebruikte
harddrug. Negen procent heeft ooit ecstasy gebruikt en drie procent heeft dit de afgelopen
maand nog gedaan.
Het gebruik van harddrugs ooit in het leven lijkt iets lager onder 17-jarige HBO studenten
(6%) dan onder VO en MBO studenten (beide 9%). Het verschil is echter niet significant.
Ook het gebruik van ecstasy ooit in het leven lijkt bij 17-jarige studenten op het HBO (5%)
iets lager dan op het VO (7%) en MBO (8%), maar het verschil is niet significant. In het
gebruik van ecstasy in de afgelopen maand zijn er nauwelijks verschillen tussen de
schoolniveaus.

