
Pagina  1 

CASENUMMER: SAMPLE POINT NUMMER INTERVIEWER NAAM  

    

ADRES: 

 

POSTCODE EN PLAATS TELEFOONNUMMER 

  

JONGEREN EN INTERNET 

11-16 jaar 
HOE VUL JE DIT DEEL VAN DE VRAGENLIJST IN  

 
Hieronder wat eenvoudige instructies voor bij het invullen: 

 Lees elke vraag en neem rustig de tijd om deze te beantwoorden. 

 Je kunt antwoord geven op de vragen door een kruisje te zetten in 
het vakje naast je antwoord   X  . 

 Misschien hoef je niet alle vragen te beantwoorden. ”Woorden die 

op deze manier geschreven zijn” zijn instructies om aan te geven 

welke vragen je mag beantwoorden. 

 Lees ook de stukjes die in de grijze vierkanten staan. Deze helpen 
je om de vragen te begrijpen. 

 Als je een vraag tegenkomt die je niet kunt beantwoorden, of die je 
liever niet wilt beantwoorden, dan kun je het antwoord weet niet 
aankruisen of je kunt de vraag overslaan en doorgaan naar de 
volgende vraag. 

 Als je tijdens het invullen vragen hebt, kun je die altijd aan de 
interviewer stellen. 

 

Deze vragenlijst is geen overhoring, er zijn dus geen goede of foute 
antwoorden. Het gaat erom wat JIJ vindt, dus het is heel belangrijk dat je 
zo eerlijk mogelijk bent. 
Maak je niet druk dat andere mensen je antwoorden zullen zien, dit zal 
niet gebeuren. 
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OEFENVRAGEN 

DEZE VRAAG IS VOOR IEDEREEN 

101. Heb je ooit spelletjes gespeeld op internet (alleen of tegen de computer?)  

KRUIS OP ELKE REGEL 1 VAKJE AAN 

A Ja  
Ga naar de volgende 

vraag 

B Nee   

C Weet niet  Ga naar vraag op de 

volgende pagina 

D Wil ik niet zeggen   

  
 

 

 

102. Indien met ‘ja’ geantwoord, hoe vaak heb je spelletjes 

gespeeld op internet in het AFGELOPEN JAAR? 

KRUIS OP ELKE REGEL 1 VAKJE AAN  
 

A Elke dag of bijna elke dag   

B Een of twee keer per week   

C Een of twee keer per maand   

D Minder vaak   

E Weet niet    
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103. Hoe WAAR zijn de onderstaande zinnen voor jou? 

KRUIS OP ELKE REGEL 1 VAKJE AAN 

  Niet 
waar 

Een 
beetje 

waar 

Helemaal 
waar 

A Ik weet meer van computers en het internet 

dan mijn ouders……………………………… 
   

B Ik weet veel over het gebruik van 

internet………………………………………….. 
   

C Er is genoeg te doen op het internet dat 

geschikt is voor kinderen van mijn leeftijd…… 
   

 
Dit is het einde van de oefenvragen 
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SECTIE A 
OVER JOU 

GRAAG LEZEN: Nu volgen wat vragen over wat voor pesoon je bent.  

104. Hoe WAAR zijn onderstaande stellingen voor jou? 

KRUIS OP ELKE REGEL 1 VAKJE AAN 

  Niet 

Waar 

Een 

beetje 
waar 

Helemaal 

Waar 

A 
Ik ben ervan overtuigd dat ik om kan gaan met 

onverwachte problemen 
   

B 
Ik heb vaak hoofdpijn, buikpijn of andere 

kwalen 
   

C 
Ik word erg boos en verlies vaak mijn geduld    

D 
Ik ben meestal op mezelf, ik speel meestal 

alleen of houd dingen voor mezelf  
   

E 
Gewoonlijk doe ik wat er van me verlangd 

wordt 
   

F 
Ik maak me vaak zorgen    

G 

Het is makkelijk voor mij om mij te houden aan 

de dingen die ik me heb voorgenomen en mijn 

doelen te bereiken 
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105. Hoe WAAR zijn onderstaande stellingen voor jou? 

KRUIS OP ELKE REGEL 1 VAKJE AAN 

  Niet 

Waar 

Een 

beetje 

waar 

Helemaal 

Waar 

A 
Ik heb minstens 1 goede vriend    

B 
Ik vecht vaak, ik kan anderen laten doen wat 
ik wil    

C 
Ik ben vaak ongelukkig, bedroefd of verdrietig    

D 
De meeste mensen van mijn leeftijd mogen 

me wel    

F 
Ik word nerveus van nieuwe situaties, ik 
verlies gemakkelijk mijn zelfvertrouwen    

G 
Ik word vaak beschuldigd van liegen en 
bedriegen    

H 
Andere kinderen of jongeren pesten me    

 

 

106. Hoe WAAR zijn onderstaande stellingen voor jou? 

KRUIS OP ELKE REGEL 1 VAKJE AAN 

  Niet 

Waar 

Een 

beetje 

waar 

Helemaal 

Waar 

A Ik ben gemakkelijk afgeleid en vind het 

moeilijk me te concentreren    

B Andere mensen van mijn leeftijd doen vaak 

alsof ik er niet ben  
   

C 
Wanneer ik problemen heb kan ik meestal wel 

bedenken wat ik moet doen    

D 
Ik pak wel eens spullen van thuis, school of 
ergens anders, die niet van mij zijn    

E 
Ik kan het beter vinden met volwassenen dan 
met mensen van mijn eigen leeftijd    

F 
Meestal kan ik wel ontdekken hoe ik met 

nieuwe situaties om moet gaan 
   

G 
Ik heb veel angsten, ik ben snel bang    
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107. Hoe WAAR zijn onderstaande stellingen voor jou? 

KRUIS OP ELKE REGEL 1 VAKJE AAN 

  Niet Waar Een beetje 

Waar 

Helemaal 

Waar 

A 
Ik doe gevaarlijke dingen voor de lol  ..............     

B 
Ik doe spannende dingen. Ook al zijn ze 

gevaarlijk  .......................................................     
 

108. Heb je in HET AFGELOPEN JAAR een of meer van onderstaande 

dingen gedaan? 

ZET ZOVEEL KRUISJES ALS JE NODIG HEBT  

 

A Zoveel alcohol gebruikt dat ik echt dronken werd   

B 
School gemist zonder dat mijn ouders het wisten  

(gespijbeld) 
  

C Seks gehad   

D Problemen gehad met mijn leraren voor slecht gedrag   

E Problemen gehad met de politie   

F Geen van deze dingen   

G Wil ik niet zeggen   

 

109. Wanneer ik ergens van streek van ben of me ergens druk over maak, 

dan praat ik erover met....  
ZET ZOVEEL KRUISJES ALS JE NODIG HEBT  

 

A Mijn vader of moeder   

B Mijn broer of zus   

C Een vriend(in)   

D Een leraar of lerares   

E 
Iemand wiens werk het is om kinderen te helpen (b.v. de 

politie, een maatschappelijk werker, adviseur)    

F Een andere volwassene die ik vertrouw   

G Iemand anders   

H Niemand   

I Weet niet   
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110 Heb je in het AFGELOPEN JAAR weleens iets op het internet gezien of 

meegemaakt waar je van streek van was? Bv. iets waar je van geschrokken 

was, iets waar je van slag van was of iets waarvan je het gevoel het dat je het 

niet had moeten zien? 

KRUIS HIER MAAR EEN ANTWOORD AAN  

A Ja  Ga naar de volgende vraag 

B Nee   

C Weet niet  
         Ga direct door naar  

……..sectie B 

D Wil ik geen antwoord op geven   

   
  

 

111. Als je hierboven „ja‟ hebt 

geantwoord: hoe vaak heb je HET 

AFGELOPEN JAAR iets op het internet 

gezien of meegemaakt waar je van van 
streek van was? 

KRUIS HIER MAAR EEN ANTWOORD AAN  

  

A Elke dag of bijna elke dag   

B 1 of 2x per week   

C 1 of 2x per maand   

D Minder vaak    

E Weet niet   
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SECTIE B 

  

DEZE VRAGEN ZIJN VOOR IEDEREEN 
 

LEES DIT ALSJEBLIEFT: Soms zeggen of doen kinderen of tieners herhaaldelijk 

pijnlijke of gemene dingen tegen iemand. Bijvoorbeeld:  

 wanneer iemand constant geplaagd wordt op een manier die hij of zij niet leuk 

vindt  

 wanneer hij of zij geslagen, geschopt of geduwd wordt, of  

 wanneer hij of zij opzettelijk buitengesloten wordt. 

 

Wanneer mensen gemeen zijn tegen iemand op deze manier kan dat 

 direct zijn in iemands gezicht  

 door middel van een mobiele telefoon (sms, bellen, video‟s)  

 via het internet (e-mail, instant messaging, sociaal netwerk, chatrooms). 

. 

 
112. Heeft iemand jou in het AFGELOPEN JAAR op zo’n pijnlijke of gemene manier 

behandeld? 

KRUIS HIER MAAR EEN ANTWOORD AAN  

A Ja  
Ga door naar de vragen op de 

volgende pagina 

B Nee   

C Weet ik niet           Ga direct naar sectie C 

D Wil ik niet zeggen   
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Hoe is dit gebeurd…… 
DEZE VRAGEN ALLEEN BEANTWOORDEN ALS IEMAND JOU 

IN HET AFGELOPEN JAAR OP EEN PIJNLIJKE OF GEMENE 

MANIER HEEFT BEHANDELD. 

 

ALLE ANDEREN GA DIRECT DOOR NAAR SECTIE C 
 

113. Hoe vaak heeft iemand jou in HET AFGELOPEN JAAR op een pijnlijke of gemene 

manier behandeld?  

KRUIS HIER MAAR EEN ANTWOORD AAN  

A Elke dag/ bijna elke dag   

B 1 of 2x per week   

C 1 of 2x per maand   

D Minder vaak   

E Weet niet   

 

 

114. Is dit in HET AFGELOPEN JAAR gebeurd……:  

ZET ZOVEEL KRUISJES ALS JE NODIG HEBT  

 

A Direct, in iemands gezicht    

B 
Door te bellen via mobiel, sms of foto-

/videoberichten   

C Op een andere manier   

D Weet niet   

 

115. Is dit in het afgelopen jaar gebeurd via het internet? 

KRUIS HIER MAAR EEN ANTWOORD AAN  

A Ja  
Ga door naar de vragen op de 

volgende pagina 

B Nee   

         Ga direct naar 

sectie C C Weet ik niet  
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Wat is er gebeurd op het internet…… 
DEZE VRAGEN ALLEEN BEANTWOORDEN ALS IEMAND JOU 

IN HET AFGELOPEN JAAR OP EEN PIJNLIJKE OF GEMENE 

MANIER HEEFT BEHANDELD VIA HET INTERNET. 

 

ALLE ANDEREN GA DIRECT DOOR NAAR SECTIE C 
 

 

116. Op welke van deze manieren gebeurde dat toen in HET AFGELOPEN 

JAAR? 

ZET ZOVEEL KRUISJES ALS JE NODIG HEBT  

 

A Op een sociale-netwerksite (bv. Facebook of Hyves)   

B Via instant messaging/MSN   

C In een chatroom   

D Via e-mail   

E Op een spelletjeswebsite   

F Op een andere manier   

G Weet niet   
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117. Welke van deze dingen gebeurden toen in HET AFGELOPEN JAAR? 

ZET ZOVEEL KRUISJES ALS JE NODIG HEBT  

 

A 
Aan mij werden gemene of pijnlijke berichten (in 

woorden, foto’s of video’s) gestuurd op het internet   

B 
Er werden gemene of pijnlijke berichten (in woorden, 

foto’s of video’s) over mij rondgestuurd of geplaatst op 

het internet daar waar anderen het konden zien 
  

C 
Ik werd buitengesloten van een groep of activiteit op het 

internet   

D Ik werd bedreigd op het internet    

E Er zijn andere pijnlijke of gemene dingen gebeurd   

F Iets anders   

G Weet niet   

H Wil ik liever niet zeggen   

  
 

 
 

118. Als je denkt aan de laatste keer dat dit gebeurde, in hoeverre was je 

toen van streek (als dit al het geval was)? 

KRUIS HIER MAAR EEN ANTWOORD AAN  
 

A Ik was heel erg van streek   

B Ik was toch wel behoorlijk van streek   

C Ik was een beetje van streek   

D Ik was helemaal niet van streek   

E Weet niet   
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119. Hoe lang voelde je je toen zo? 

KRUIS HIER MAAR EEN ANTWOORD AAN  

 

A Ik was er eigenlijk meteen overheen   

B Ik heb me nog een paar dagen zo gevoeld   

C Ik heb me nog een paar weken zo gevoeld   

D Ik heb me nog een paar maanden of meer zo gevoeld   

E Weet ik niet   

     

     

120.. 

 

Heb je daarna één of meer van deze dingen gedaan? 

ZET ZOVEEL KRUISJES ALS JE NODIG HEBT  

 

A Ik hoopte dat het probleem vanzelf weg zou gaan   

B Ik heb het probleem zelf geprobeerd op te lossen   

C Ik voelde me schuldig over wat er fout was gegaan   

D 
Ik heb geprobeerd die andere persoon zover te krijgen 

me met rust te laten   

E Ik heb geprobeerd de andere persoon terug te pakken   

F Geen van deze dingen   

G Weet niet   

 

  

121. Heb je met iemand gepraat over wat er is gebeurd? 

KRUIS HIER MAAR EEN ANTWOORD AAN  

 

A Ja  
Ga door naar de 

volgende vraag 

B Nee   

Ga door naar 

vraag 123 C Weet niet  
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122. Als je met ja antwoordde, met wie heb je 

erover gepraat? 

ZET ZOVEEL KRUISJES ALS JE NODIG HEBT  

 

  

A Mijn moeder of vader   

B Mijn broer of zus   

C Een vriend(in)   

D Een leraar of lerares   

E 
Iemand wiens werk het is om kinderen te helpen (b.v. 

de politie, een maatschappelijk werker, adviseur)    

F Een andere volwassene die ik vertrouw   

G Iemand anders   

H Weet niet   

     

123. Wanneer je denkt aan die tijd, heb je toen één 

of meer van deze dingen gedaan? 

ZET ZOVEEL KRUISJES ALS JE NODIG HEBT  

 

 124. En welke van deze 

dingen heeft je 

toen geholpen? 

Als er al iets was 

dat hielp.  

A Ik ben een tijdje gestopt met internetten   

B 
Ik heb alle berichten van de andere persoon 

gewist   

C 
Ik heb mijn persoonlijke/ contact instellingen 

veranderd   

D Ik heb de persoon geblokkeerd   

E 
Ik heb het probleem gemeld (bv. op de online 

‘help’- of ‘meld misbruik’- knop geklikt of 

gemeld bij internet provider) 
  

F Geen van deze dingen   

G Weet niet   

 

    *Check of je ook op 124 antwoord hebt gegeven in de rechter kolom* 
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SECTIE C 

 DEZE VRAGEN ZIJN VOOR IEDEREEN 
 
 

 
125. Heb jij je het afgelopen jaar op een manier gedragen die voor iemand anders 

pijnlijk of gemeen kan zijn geweest? 

KRUIS HIER MAAR EEN ANTWOORD AAN  

 

A Ja  
Ga door naar de vragen op 

de volgende pagina 

B Nee  
 

C Weet ik niet           Ga direct naar sectie D 

D Wil ik niet zeggen   

  
 

  

 
 



Pagina  15 

 

Hoe is dit gebeurd…… 

 
DEZE VRAGEN ALLEEN BEANTWOORDEN ALS JIJ IEMAND IN 

HET AFGELOPEN JAAR OP EEN PIJNLIJKE OF GEMENE 

MANIER HEBT BEHANDELD. 

 

ALLE ANDEREN GA DIRECT DOOR NAAR SECTIE D 
 

126. Als je met ja hebt geantwoord, hoe vaak heb je je in HET AFGELOPEN JAAR zo 

gedragen?  

KRUIS HIER MAAR EEN ANTWOORD AAN  

 

A Elke dag of bijna elke dag   

B Een of twee keer per week   

C Een of twee keer per maand   

D Minder vaak   

E Weet niet   

 

 

127. Op welke manieren heb je je zo gedragen HET AFGELOPEN JAAR? 

ZET ZOVEEL KRUISJES ALS JE NODIG HEBT  

 

A Direct, in iemands gezicht    

B 
Door te bellen via mobiel, sms of foto-

/videoberichten   

C Via het internet   

D Op een andere manier    

E Weet niet   
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SECTIE D 
 

DEZE VRAGEN ZIJN VOOR IEDEREEN 

 
GRAAG LEZEN: In het afgelopen jaar zal je veel verschillende foto’s, plaatjes en video’s 

etc. hebben gezien. Soms zullen deze misschien seksueel zijn geweest - bijvoorbeeld van 

naakte mensen of mensen die seks hebben.  

 

Misschien ben je nog nooit zoiets tegengekomen, maar misschien ben je dit 

tegengekomen op een mobiele telefoon, in een tijdschrift, op de tv, op een DVD of op 

het internet. 
 

128. 

 

Heb je weleens zoiets gezien in het AFGELOPEN JAAR?  

KRUIS HIER MAAR EEN ANTWOORD AAN  

 

A 
Ja 
 

Ga door naar de vragen op 

de volgende pagina 

B Nee, nog nooit/niet in het afgelopen jaar    

C 
Weet niet 

     Ga direct naar sectie E 

D Wil ik geen antwoord op geven   
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Hoe is dit gebeurd…… 
 

DEZE VRAGEN ALLEEN BEANTWOORDEN ALS JE IN HET 

AFGELOPEN JAAR ERGENS EEN SEKSUELE FOTO, PLAATJE OF 

VIDEO HEBT GEZIEN. 

 

ALLE ANDEREN GA DIRECT DOOR NAAR SECTIE E 
 

 

  
 

 

129. Hoe vaak heb je deze dingen gezien in HET 

AFGELOPEN JAAR? 

KRUIS HIER MAAR EEN ANTWOORD AAN  

 

 

A Elke dag of bijna elke dag   

B Een of twee keer per week   

C Een of twee keer per maand   

D Minder vaak   

E Weet niet   

  
 

 
 

130. Op welke van de volgende plaatsen heb je weleens zoiets gezien (als dit al  

het geval is)? 

ZET ZOVEEL KRUISJES ALS JE NODIG HEBT  

 

A In een tijdschrift of een boek   

B 
Op televisie, in een film of op een 

DVD    

C 
Via een sms-, mms-bericht of op een 

andere manier op mijn mobiele 

telefoon 

  

D Via Bluetooth   

E Anders   

F Weet niet   

  
 

   
 

 



Pagina  18 

 
131. Heb je één van deze dingen weleens op een website gezien  

in HET AFGELOPEN JAAR? 

KRUIS HIER MAAR EEN ANTWOORD AAN  

 

A Ja  
Ga door naar de vragen op de 

volgende pagina 

B Nee   

C Weet ik niet           Ga direct naar sectie E 

D Wil ik niet zeggen   
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Wat is er gebeurd op het internet…… 
 

DEZE VRAGEN ALLEEN BEANTWOORDEN ALS JE IN HET 

AFGELOPEN JAAR OP EEN WEBSITE EEN SEKSUELE FOTO, 

PLAATJE OF VIDEO HEBT GEZIEN. 

 

ALLE ANDEREN GA DIRECT DOOR NAAR SECTIE E 
 

 

 

  

132 Op welke van de volgende plaatsen heb je dit toen gezien in HET 
AFGELOPEN JAAR?  

ZET ZOVEEL KRUISJES ALS JE NODIG HEBT  

 

A Op een sociale-netwerksite (bv. Facebook of Hyves)   

B 
Via een pop-up op je scherm (klein venstertje dat 

ineens op je scherm verschijnt)   

C                                                Op een videosite (bv YouTube)  

D 
Op een site die niet geschikt is voor minderjarigen 

(hiermee bedoelen we seks-websites)  

E Op een spelletjeswebsite  

F    Via het delen van bestanden met andere internetgebruikers 

(bv via Kazaa, Limewire, Shareaza)  
 

G Op een ander soort website  

H Weet niet  
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133.. Welke van de volgende dingen heb je gezien op een website in het 

AFGELOPEN JAAR (als dit al het geval is)? 

ZET ZOVEEL KRUISJES ALS JE NODIG HEBT  

 

A  Afbeeldingen of video’s van een naakt iemand  

B 
Afbeeldingen of video’s van iemands intieme 

lichaamsdelen 
 

C  Afbeeldingen of video’s van mensen die seks hebben  

D 
Afbeeldingen of video’s die seks op een gewelddadige 

manier laten zien 
 

E 
Iets anders 

 

F 
Weet niet  

G 
Wil ik geen antwoord op geven 

 

 

 

134. Het zien van seksuele afbeeldingen op het internet is soms oké, maar 
soms ook niet. Heb je in HET AFGELOPEN JAAR zo iets gezien waar 

je op wat voor manier dan ook van streek van was. Bijvoorbeeld was 

je ervan geschrokken, van slag of had je het gevoel dat je het niet 

had moeten zien? 

 

. KRUIS HIER MAAR EEN ANTWOORD AAN  

 

A Ja   
Ga door naar de 

vragen op de 

volgende pagina 

B Nee    

C 
Weet ik niet  

 
         Ga direct 

naar sectie E 

D Wil ik niet zeggen   
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Wat gebeurde er toen je van streek was van wat 

je op het internet had gezien 
DEZE VRAGEN ALLEEN BEANTWOORDEN ALS JE IN HET 

AFGELOPEN JAAR OP HET INTERNET EEN SEKSUELE FOTO, 

PLAATJE OF VIDEO HEBT GEZIEN. 

ALLE ANDEREN GA DIRECT DOOR NAAR SECTIE E 

 
Denk aan de LAATSTE KEER toen je van streek was door zoiets. 

 

135. Hoe voelde je je toen je dat gezien had? 

KRUIS HIER MAAR EEN ANTWOORD AAN  

 

A Ik was heel erg van streek   

B Ik was toch wel behoorlijk van streek   

C Ik was een beetje van streek   

D Ik was helemaal niet van streek   

E Weet niet   

    136. Als je aan de laatste keer denkt, hoe lang voelde je je toen zo? 

KRUIS HIER MAAR EEN ANTWOORD AAN  

 

A Ik was er eigenlijk meteen overheen   

B Ik heb me nog een paar dagen zo gevoeld   

C Ik heb me nog een paar weken zo gevoeld   

D Ik heb me nog een paar maanden of meer zo gevoeld   

E Weet ik niet   

    
    
    137.. Heb je daarna één of meer van deze dingen gedacht of gedaan? 

ZET ZOVEEL KRUISJES ALS JE NODIG HEBT  

 

A Ik hoopte dat het probleem vanzelf weg zou gaan   

B Ik heb het probleem zelf geprobeerd op te lossen   

C Ik voelde me schuldig over wat er fout was gegaan   

F Geen van deze dingen   

G Weet niet   
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    138. Opnieuw, als je aan deze tijd denkt, heb je toen met iemand gepraat over wat 

er gebeurd was? 

KRUIS HIER MAAR EEN ANTWOORD AAN  

 

A Ja   
Ga door naar de 

volgende vraag 

B Nee   Ga door naar 

vragen op de 

volgende 

pagina 
C Weet niet  

  
 

 

 

139. Als je met „ja‟ antwoordde, met wie heb 

je erover gepraat? 

ZET ZOVEEL KRUISJES ALS JE NODIG HEBT  

 

  

A Mijn moeder of vader   

B Mijn broer of zus   

C Een vriend(in)   

D Een leraar of lerares   

E 

Iemand wiens werk het is om kinderen te helpen 

(b.v. de politie, een maatschappelijk werker, 

adviseur) 
  

F Een andere volwassene die ik vertrouw   

G Geen van deze   

H Weet niet   
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140. Wanneer je denkt aan die tijd, heb je toen één 

of meer van deze dingen gedaan? 

ZET ZOVEEL KRUISJES ALS JE NODIG HEBT  

 

 141. En welke van deze 

dingen heeft je 

toen geholpen 

(als dit al het 

geval was)? 

A Ik ben een tijdje gestopt met internetten   

B 
Ik heb alle berichten gewist van de persoon 

die ze stuurde   

C 
Ik heb mijn persoonlijke/ contact instellingen 

veranderd   

D 
Ik heb de persoon die deze berichten stuurde 

geblokkeerd   

E 
Ik heb het probleem gemeld (bv. op de online 

‘help’- of ‘meld misbruik’- knop geklikt of 

gemeld bij internet provider)  
  

F Geen van deze dingen   

G Weet niet   

 

 

*Check of je ook op vraag 141 antwoord hebt gegeven in de rechter kolom* 
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SECTIE E 
DEZE VRAGEN ZIJN VOOR IEDEREEN 

 

GRAAG LEZEN: Op sommige websites wordt door mensen over dingen 

gepraat die misschien niet goed of niet geschikt voor je zijn. Hieronder 

vind je wat vragen die hierover gaan. 
 

142. Heb je in het afgelopen jaar websites gezien waar mensen over één 

van de volgende onderwerpen praten? 

KRUIS HIER OP ELKE REGEL EEN ANTWOORD AAN  

 

 
 

Ja nee 
Weet 

niet 

Wil niet 

zeggen 

A mensen die praten over manieren waarop je jezelf 

psychisch of lichamelijk pijn kan doen 
    

B mensen die praten over manieren waarop je 

zelfmoord kan plegen 
    

C mensen die praten over op welke manieren je heel 
dun kunt worden (zoals anorexia of boulimia)  

    

D mensen die hatelijke berichten plaatsen om 
bepaalde groepen of individuelen aan te vallen 

    

E waar mensen naartoe gaan om te praten over of 

ervaringen te delen over drugs 
    

  
  

 
 

143. Zijn één of meer van deze dingen jou, HET AFGELOPEN 

JAAR, overkomen op het internet? 

ZET ZOVEEL KRUISJES ALS JE NODIG HEBT  

 
 

Ja nee 
Weet 

niet 

A Iemand heeft mijn persoonlijke gegevens op een 

manier gebruikt die ik niet fijn vond  
   

B De computer heeft een virus gehad    

C 
Ik ben geld kwijtgeraakt door bedrog via het internet 

(we bedoelen hier echt geld dus bv geen geld in 

een computerspelletje) 
   

D 
Iemand heeft mijn wachtwoord gebruikt om bij mijn 

persoonlijke gegevens te komen of om zich als mij 

voor te doen 
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144. Hoe vaak zijn één of meer van deze dingen jou in HET AFGELOPEN JAAR 

overkomen? 
 

KRUIS HIER OP ELKE REGEL EEN ANTWOORD AAN  

 

  zeer 

vaak 

nogal 

vaak 

niet erg 

vaak 

nooit/ 

bijna 

nooit 

A 
Ik heb door het internetten weleens 
niet geslapen of gegeten.................................      

B 

Ik heb me weleens ongemakkelijk 

gevoeld omdat ik niet kon 

internetten ......................................................  
    

C 

Ik heb mezelf er wel eens op betrapt 
dat ik aan het surfen was terwijl ik 

niet echt geïnteresseerd was ..........................  
    

D 

Ik heb mijn familie, vrienden, 

huiswerk of hobby’s verwaarloosd 

vanwege de hoeveelheid tijd die ik 

op het internet zat ...........................................  

    

E 

Ik heb tevergeefs geprobeerd 
minder tijd te besteden aan 

internetten ......................................................  
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CASENUMMER: SAMPLE POINT NUMMER INTERVIEWER NAAM  

    

SECTIE F 

DEZE VRAGEN ZIJN VOOR IEDEREEN 
Nu volgen wat vragen over de manier waarop je het internet 

gebruikt. Kinderen en jongeren gebruiken het internet op veel 

verschillende manieren. 

Bij het beantwoorden van de vragen over internetten, denk dan aan 

alle verschillende manieren en alle plaatsen waar je het internet 

gebruikt.  

Als we het zometeen hebben over “persoonlijk” bedoelen we daarmee 

dat je met iemand praat terwijl je met diegene op dezelfde plaats 

bent. Dus we bedoelen dan niet praten met iemand via het internet, 

via de telefoon of via de webcam. 
145. Heb je HET AFGELOPEN JAAR, één van de volgende dingen gedaan op het 

internet? Indien ja, hoe vaak heb je elk van deze dingen gedaan 
 

KRUIS HIER OP ELKE REGEL EEN ANTWOORD AAN  

 

             JA     NEE 

  Elke 

dag/ 

bijna 

elke 

dag 

1 of 

2x 

per 

week 

1 of 2x 

per 

maand 

Minder 

vaak 

nooit/ 

niet in 

het 

afgelop

en jaar 

Weet 

niet 

Wil niet 

zeggen 

A Gezocht naar nieuwe vrienden 
op het internet        

B Persoonlijke informatie (bv mijn 

echte naam, adres of 

telefoonnummer) gestuurd naar 

iemand die ik nog nooit 

persoonlijk ontmoet heb (naar 

een vreemde) 

       

C Mensen toegevoegd als vriend 
(bv via hyves) die ik nog nooit 

persoonlijk ontmoet heb.  
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146. Heb je HET AFGELOPEN JAAR, één van de volgende dingen gedaan op het 

internet? Indien ja, hoe vaak heb je elk van deze dingen gedaan 
 

KRUIS HIER OP ELKE REGEL EEN ANTWOORD AAN  

      JA       NEE 

  Elke 
dag/ 

bijna 

elke 

dag 

1 of 
2x per 

week 

1 of 2x 
per 

maand 

Minder 
vaak 

nooit/ 
niet in 

het 

afgelo-

pen 

jaar 

Weet 
niet 

Wil niet 
zeggen 

A Me voorgedaan als iemand 

anders op het internet        

B Een foto of video van mijzelf 
gestuurd naar iemand die ik 

nog nooit in het echt heb 

ontmoet 
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DEZE VRAGEN ZIJN VOOR IEDEREEN 
 

GRAAG LEZEN: Nu volgen wat vragen over contact dat je misschien 

hebt gehad met mensen die je online hebt ontmoet. 

 

Denk weer aan alle verschillende manieren waarop je het internet 

kunt gebruiken (computer of mobiele telefoon) en alle plaatsen waar 

je het internet gebruikt (thuis, school etc).  

 

Als we het zometeen hebben over “persoonlijk” bedoelen we daarmee 

dat je met iemand praat terwijl je met diegene in dezelfde kamer 

bent. Dus we bedoelen dan niet praten met iemand via het internet, 

via de telefoon of via de webcam. 
 

147 Even om te checken, heb je ooit contact met iemand gehad via internet die je 

nog nooit in echt had ontmoet? (Dit kan zijn via email, chatrooms, sociale 

netwerk sites, MSN en spelsites).  

KRUIS HIER MAAR EEN ANTWOORD AAN  

 

A Ja   
Ga naar de volgende 

vraag 

 

 B Nee   
      

 

Ga direct naar 

sectie G 

 C Weet niet  

 

148. 
Als je ja hebt geantwoord  

Heb je weleens met iemand afgesproken die je nog nooit in het echt had 

gezien, maar die je op het internet had ontmoet? 

KRUIS HIER MAAR EEN ANTWOORD AAN  

 

A Ja   
Ga naar de vragen op de  

volgende pagina 

B Nee   

C Weet niet  
Ga direct naar 

sectie G 

D .................................................  Wil ik geen antwoord op geven  
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149. 

Hoe is dit gebeurd…… 
 

DEZE VRAGEN ALLEEN BEANTWOORDEN 

ALS JE IN HET AFGELOPEN JAAR MET 

IEMAND IN HET ECHT HEBT 

AFGESPROKEN DIE JE VIA HET INTERNET 

KENT. 

 

ALLE ANDEREN GA DIRECT DOOR NAAR 

SECTIE G 
 

 

 
Met hoeveel nieuwe mensen heb je op deze manier 

afgesproken in HET AFGELOPEN JAAR?  

KRUIS HIER MAAR EEN ANTWOORD AAN  

 

 

A 1-2   

B 3-4   

C 5-10   

D Meer dan 10   

E Weet niet   

  
 

 
 

150. 

 
Met wat voor type mensen heb je op deze manier 

afgesproken in HET AFGELOPEN JAAR?  

ZET ZOVEEL KRUISJES ALS JE NODIG HEBT  

 

A 
Iemand die een vriend of een familielid is 

van iemand die ik persoonlijk ken  
  

B 
Iemand die ik helemaal niet kende voordat ik 

hem/haar op het internet ontmoette   

C Geen van beide   
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Hoe gebeurde het… 
DEZE VRAGEN ALLEEN BEANTWOORDEN ALS JE MET IEMAND 

PERSOONLIJK HEBT AFGESPROKEN DIE JE KENDE VIA HET 

INTERNET IN HET AFGELOPEN JAAR. 

 

ALLE ANDEREN GA NAAR SECTIE G 
151. Denk aan de LAATSTE KEER dat je een afspraak had met iemand die je via internet 

kende. Op welke manier ben je met deze persoon in contact gekomen? 

KRUIS HIER MAAR EEN ANTWOORD AAN  

 

A Op een sociale-netwerksite (bv. hyves of facebook)   

B Via msn of een vergelijkbaar programma  

C Via een chatroom  

D Via e-mail  

E Op een spelletjeswebsite  

F Op een andere manier   

G Weet niet  

   

 

152. Iemand persoonlijk ontmoeten die je alleen via het internet kent kan oké zijn, maar 

het kan ook niet oké zijn. Heb je in HET AFGELOPEN JAAR  iemand persoonlijk 

ontmoet die je eerder alleen op het internet had ontmoet waar je van streek van 

was? Bijvoorbeeld was je ervan geschrokken, van slag of had je het gevoel dat je 
het niet had moeten doen?  

 

KRUIS HIER MAAR EEN ANTWOORD AAN  

 

A Ja  
Ga naar de vragen 

op de volgende 

pagina 

B Nee  
 

 

Ga direct door 

naar sectie G C Weet niet  

D Wil ik niet zeggen  
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Wat gebeurde er toen je van streek was… 
 

DEZE VRAGEN ALLEEN BEANTWOORDEN ALS JE MET IEMAND 

PERSOONLIJK HEBT AFGESPROKEN IN HET AFGELOPEN JAAR 

DIE JE ALLEEN KENDE VIA HET INTERNET EN WAAR JE VAN 

VAN STREEK WAS  

 

ALLE ANDEREN GA NAAR SECTIE G 

 
153. Als je denkt aan DE LAATSTE KEER dat je streek was van dat je met 

iemand had afgesproken, hoe oud was deze persoon waar je mee  

afsprak? 

KRUIS HIER MAAR EEN ANTWOORD AAN 

A Ik sprak met iemand af van mijn leeftijd   

B Ik sprak met iemand af die jonger was dan ik   

C Ik sprak af met een oudere tiener (jonger dan 20 jaar)    

D Ik sprak af met een volwassene (20 jaar of ouder)    

E Weet niet    

     

154. En was deze persoon een man of een vrouw? 

KRUIS HIER MAAR EEN ANTWOORD AAN 

A Man (jongen)   

B 
Vrouw (meisje)  

 

 

  



Pagina  32 

 

Als je denkt aan DE LAATSTE KEER dat je hier van streek van was… 

155. Heb je aan iemand verteld dat je naar die afspraak ging? 

KRUIS HIER MAAR EEN ANTWOORD AAN  

A Ja  
Ga naar de 

volgende vraag 

B Nee  
 

Ga naar vraag 

157 C 
                                                                       Weet niet  

 

156. Als je „ja‟ hebt geantwoord, aan wie heb je 

verteld waar je naartoe ging? 

KRUIS HIER MAAR EEN ANTWOORD AAN  
  

A Ik heb het aan iemand van mijn leeftijd verteld    

B 
Ik heb het een jongere verteld die wat ouder was dan 

ik (maar jonger dan 18)  
  

C 
Ik heb het een volwassene verteld die ik 

vertrouw (18 jaar of ouder)    

D Ik heb het aan iemand anders verteld   

E Weet niet   

  
 

 
 

157. Heb je iemand anders meegenomen naar deze afspraak? 

KRUIS HIER MAAR EEN ANTWOORD AAN  

A Ja  
Ga naar de 

volgende vraag 

B Nee   

Ga naar 

vraag 159 
C Weet niet  

 

  
 

 

 

158. Als je „ja‟ hebt geantwoord, wie heb je 

meegenomen naar deze afspraak? 

KRUIS HIER MAAR EEN ANTWOORD AAN  
  

A Ik heb iemand meegenomen van mijn leeftijd   

B 
Ik heb een jongere meegenomen die ouder is dan ik 

(maar jonger dan 18)   

C 
Ik heb een volwassene meegenomen die ik vertrouw 

(18 jaar of ouder)    

D Weet niet   
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159.. 

 

Wanneer je denkt aan deze afspraak, welke van de volgende dingen 

is of zijn er toen gebeurd? 

ZET ZOVEEL KRUISJES ALS JE NODIG HEBT  

A 

 

Deze persoon heeft pijnlijke/onaardige dingen tegen mij 

gezegd 
  

B 
Deze persoon heeft mij lichamelijk pijn gedaan (bv 

geslagen)   

C Deze persoon iets seksueels met mij gedaan.  

 
  

D Er is iets anders vervelends gebeurd   

E Weet niet   

F Wil ik geen antwoord op geven   

     

160. Hoe voelde je je over wat er gebeurd is? 

KRUIS HIER MAAR EEN ANTWOORD AAN  

A Ik was er zeer van geschrokken  

 
  

B Ik was er behoorlijk van geschrokken    

C Ik was er een klein beetje van geschrokken   

D Ik was er helemaal niet van geschrokken   

E Weet niet   

     

161. Hoe lang heb je je zo gevoeld? 

KRUIS HIER MAAR EEN ANTWOORD AAN  

A Ik was er meteen overheen    

B Ik me nog een paar dagen zo gevoeld    

C Ik me nog een paar weken zo gevoeld   

D Weet niet   
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162.. Heb je één van de volgende dingen gedaan na deze vervelende 

ervaring? 

ZET ZOVEEL KRUISJES ALS JE NODIG HEBT  

A Ik hoopte dat het probleem vanzelf weg zou gaan   

B Ik heb geprobeerd het probleem zelf op te lossen   

C Ik voelde me er schuldig over dat het fout gegaan was   

D 
Ik heb geprobeerd om ervoor te zorgen dat deze 

persoon me met rust liet   

E Ik heb geprobeerd die persoon terug te pakken   

F Geen van deze dingen   

G Weet niet   

     

163. Nog steeds over deze ene keer, heb je toen met iemand gepraat over wat er 

was gebeurd? 

KRUIS HIER MAAR EEN ANTWOORD AAN  

A Ja  
Ga naar de 

volgende vraag 

B Nee   

Ga naar 

vraag 165 C Weet niet  
 

 

164. Als je ‘ja’ hebt geantwoord, met wie heb je 

erover gepraat? 

ZET ZOVEEL KRUISJES ALS JE NODIG HEBT  
  

A Mijn moeder of vader   

B Mijn broer of zus   

C Een vriend(in)   

D Een leraar of lerares   

E 
Iemand wiens werk het is om kinderen te helpen (b.v. 

de politie, een maatschappelijk werker, adviseur)   

F Een andere volwassene die ik vertrouw   

G Iemand anders   

H Weet niet   
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165 Nog steeds over deze ene afspraak, heb je toen 

één van de volgende dingen gedaan? 

ZET ZOVEEL KRUISJES ALS JE NODIG HEBT  

 

 166 En welke dingen 

hebben je toen 
geholpen? 

A Ik ben een tijdje gestopt met internetten   

B 
Ik heb alle berichten van de andere persoon 

gewist   

C 
Ik heb mijn persoonlijke/ contact instellingen 

veranderd   

D Ik heb de persoon geblokkeerd   

E 
Ik heb het probleem gemeld (bv. op de online 

‘help’- of ‘meld misbruik’- knop geklikt of 

gemeld bij internet provider)  
  

F geen van deze dingen   

G Weet niet   

     

 

*Check of je ook antwoord heb gegeven op vraag 166 in de rechter kolom* 

 

SECTIE B 
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SECTIE G 
GRAAG LEZEN: Mensen doen allerlei verschillende dingen op het internet. Soms sturen 

ze misschien seksuele berichten of foto’s. Dit kunnen gesprekken over seks zijn of 

foto’s van naakte mensen of mensen die seks hebben. Hier gaan de volgende vragen 

over. Denk hierbij aan elke manier waarop het internet gebruikt kan worden (dus niet 

de mobiele telefoon met sms berichten) 
 

 

DEZE VRAAG IS VOOR IEDEREEN 
167. Heb je in HET AFGELOPEN JAAR jaar seksuele berichten gezien of 

ontvangen  

op het internet? Dit kan in woorden zijn of met foto’s of video’s.  

KRUIS HIER MAAR EEN ANTWOORD AAN  

A Ja  
Ga naar de volgende 

vraag 

B Nee   

C Weet ik niet        Ga naar sectie H 

D Wil ik niet zeggen   

 

 

Hoe gebeurde het… 
BEANTWOORD DE VOLGENDE PAAR VRAGEN ALLEEN ALS JE 

SEKSUELE BERICHTEN HEBT GEZIEN OF ONTVANGEN OP HET 

INTERNET 

ALLE ANDEREN GA NAAR SECTIE H 

168.Hoe vaak heb je in HET AFGELOPEN JAAR seksuele berichten gezien 

of ontvangen op het internet? Dit kan in woorden zijn of met foto’s of 

video’s.  

KRUIS HIER MAAR EEN ANTWOORD AAN 

 

A (Bijna) dagelijks  

B Een of twee keer per week  

C Een of twee keer per maand  

D Minder vaak  

E Weet ik niet   
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169. Is één of meer van deze dingen je HET AFGELOPEN JAAR 

overkomen op het internet? 

ZET ZOVEEL KRUISJES ALS JE NODIG HEBT  

 

A 
Er is mij een seksuele boodschap gestuurd op het 

internet   

B 
Ik zag dat een seksuele boodschap op het internet 

geplaatst was daar waar andere mensen het konden 

zien 
  

C 
Er is mij wel eens gevraagd om over seksuele 

handelingen te praten door iemand op het internet   

D 
Er is mij op het internet wel eens gevraagd naar een foto 

of video van mijn intieme lichaamsdelen   

E 
Ik heb andere mensen seksuele handelingen zien 

verrichten   

F Geen van deze   

G Weet ik niet   

H Wil ik niet zeggen   

  
 

 
 

170. Als je aan de laatste keer denkt dat je een seksueel bericht zag of ontving op het 

internet IN HET AFGELOPEN JAAR was dit toen… 

ZET ZOVEEL KRUISJES ALS JE NODIG HEBT  

 

A Op een sociale-netwerksite (bv. Facebook of Hyves)   
B Via instant messaging/MSN  

C In een chatroom  

D Via e-mail  

E Op een spelletjeswebsite  

F 
Door ‘pop-up’ (een schermpje dat per ongeluk 

verschijnt)  

G                                    Via andere manieren op het internet  
H                                                                              Weet niet  
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171. En heeft een seksueel bericht dat je in het AFGELOPEN JAAR heb gezien of 

ontvangen je van streek gemaakt? Bv. was je ervan geschrokken, van slag of 

had je het gevoel dat je het niet had moeten zien? 

KRUIS HIER MAAR EEN ANTWOORD AAN 

 
 

A 
Ja  Ga door naar de vragen op de volgende 

pagina 

B Nee   

C Weet ik niet   Ga door naar sectie H 

D Wil ik niet zeggen   
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Wat gebeurde er toen je van streek was… 

 

BEANTWOORD DEZE SECTIE ALLEEN WANNEER JE SEKSUELE 

BERICHTEN HEBT GEZIEN OF ONTVANGEN DIE JE KWETSEND 

VOND OF WAAR JE DOOR VAN STREEK RAAKTE 

 

ALLE ANDEREN GAAN NAAR SECTIE H 

 
 

172. Wanneer je denkt aan DE LAATSTE KEER dat dit je overkwam, hoe 

voelde je je toen dat gebeurde? 

KRUIS HIER MAAR EEN ANTWOORD AAN 

 

A Ik was heel erg van streek    

B Ik was toch wel behoorlijk van streek   

C Ik was een klein beetje van streek   

D Ik was in het geheel niet van streek   

E Weet ik niet   

     

173. Hoe lang voelde je je toen zo? 

KRUIS HIER MAAR EEN ANTWOORD AAN 

 

A Ik was er eigenlijk meteen overheen   

B Ik heb er nog een paar dagen aan gedacht   

C Ik heb er nog een paar weken aan gedacht   

D Ik heb er nog een paar maanden aan gedacht   

E Weet ik niet   
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    174.. Heb je daarna één of meer van deze dingen gedaan? 

ZET ZOVEEL KRUISJES ALS JE NODIG HEBT  

 

A Ik hoopte dat het probleem vanzelf weg zou gaan   

B Ik heb het probleem zelf geprobeerd op te lossen   

C 
Ik voelde me een beetje schuldig over wat er mis is 

gegaan   

D 
Ik heb geprobeerd die andere persoon zover te krijgen 

me met rust te laten   

E 
Ik heb geprobeerd de andere persoon terug te 

pakken/wraak te nemen   

F Geen van deze dingen   

G Weet niet   
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175. Heb je aan iemand anders verteld wat er is gebeurd? 

KRUIS HIER MAAR EEN ANTWOORD AAN 

 

A Ja  
Ga naar de volgende 

vraag 
 B Nee  Ga naar de 

vragen op de 

volgende pagina C Weet niet  
  

 
 

 

176. Als je met „ja‟ antwoordde, Aan wie 

heb je het verteld? 

ZET ZOVEEL KRUISJES ALS JE NODIG 

HEBT  

 

  

A Mijn moeder of vader   

B Mijn broer of zus   

C Een vriend(in)   

D Een leraar of lerares   

E Een andere volwassene die ik vertrouw   

F 

Iemand van wie het het beroep is om advies 

te geven over dit soort dingen (zoals bv 

politie, maatschappelijk werker De 

kindertelefoon) 

  

G Iemand anders   

H Weet niet   
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177. Wanneer je denkt aan die tijd, heb je toen één 

of meer van deze dingen gedaan? 

ZET ZOVEEL KRUISJES ALS JE NODIG HEBT  

 

 178. En welke van deze 

dingen heeft je 
toen geholpen? 

Als er al iets was 

dat hielp. 

A Ik ben een tijdje gestopt met internetten   

B 
Ik heb alle berichten van de andere persoon 

gewist   

C 
Ik heb mijn persoonlijke instellingen/ 

contactgegevens veranderd   

D Ik heb de persoon geblokkeerd   

E 
Ik heb op de online ‘help’- of ‘meld 

misbruik’-knop geklikt, contact gehad met 

een internet adviseur of internet provider 
  

F Geen van deze dingen   

G Weet niet   

    
*Check of je ook antwoord hebt gegeven op vraag 178 in de rechter kolom* 
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SECTIE B 

 
SECTIE H 

 
Deze vragen zijn voor iedereen 

 

Mensen doen allerlei verschillende dingen op het internet. Soms sturen ze misschien 

seksuele berichten of foto’s. Hier gaan we het nu hebben over het het plaatsen en/of 

versturen van afbeeldingen van naakte mensen of mensen die seks hebben.  

 
 

 
179. Heb je HET AFGELOPEN JAAR een seksueel bericht verstuurd of geplaatst op het 

internet (bijvoorbeeld in woorden of met een foto of video)? Dit kan over jou zijn 

of over iemand anders.  

KRUIS HIER MAAR EEN ANTWOORD AAN 

 

A Ja  Ga naar de volgende vraag 

B Nee  
 

C Weet ik niet  
         Ga naar de laatste 

     pagina 

D Wil ik niet zeggen   

  
 

 
 

Hoe is dit gebeurd… 
Beantwoord deze vragen alleen als je zelf seksuele berichten 

hebt gepost of verstuurd via internet in HET AFGELOPEN JAAR. 

 

180. 

Als je met „ja‟ antwoordde, hoe vaak heb je, het afgelopen jaar, een seksueel 

bericht verstuurd of geplaatst op het internet (in woorden, foto of video)?  

KRUIS HIER MAAR EEN ANTWOORD AAN 

 

A (Bijna) dagelijks   

B Een of twee keer per week   

C Een of twee keer per maand   

D Minder vaak   

E Weet ik niet    
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181. Heb je HET AFGELOPEN JAAR één of meer van deze dingen op het 

internet gedaan? 

ZET ZOVEEL KRUISJES ALS JE NODIG HEBT  

 

A 
Ik heb iemand op het internet een seksueel bericht 

gestuurd (bijv. in woorden of met een foto of video)   

B 
Ik heb een seksueel bericht geplaatst (bijv. in woorden 

of met een foto of video) op het internet waar andere 

mensen het kunnen zien 
  

C 
Ik heb op het internet met iemand gepraat over seksuele 

handelingen   

D 
Ik heb iemand op het internet gevraagd om mij een foto 

of video te sturen van zijn/haar intieme lichaamsdelen   

E 
Ik heb iemand een foto of video gestuurd van mijn 

intieme lichaamsdelen   

F Geen van deze dingen   

G Weet ik niet   

H Wil ik niet zeggen   

  
 

 
 

 

GOED GEDAAN, JE BENT MET DIT GEDEELTE VAN HET 

ONDERZOEK KLAAR. ER ZIJN GEEN VRAGEN MEER DIE JE ZELF 

IN MOET VULLEN.  

 

WIL JE TEGEN DE INTERVIEWER ZEGGEN DAT JE KLAAR BENT. 

DE INTERVIEWER WIL JE GRAAG ZELF NOG ENKELE VRAGEN 

STELLEN. 
 
 


