


Programma

09.00 – 09.05 uur Inloop en opening door Jetta Spaanenburg

09.05 – 09.20 uur Stand van zaken hervormingsagenda Jeugd door Natalie Jonkers

09.20 – 10.20 uur Corona en het welbevinden van de jeugd door Anita Kraak 

10.20 – 10.30 uur Plenaire afsluiting door Jetta Spaanenburg



Proces

December
-oplevering inhoudelijke voorstellen 
7 werkgroepen

- bestuurlijk overleg VNG-Raden

- klankbordgroep: inhoudelijke 
insteek

Januari
-bespreking van de voorstellen VNG 
in de commissies (ophalen 
standpunt

- bestuurlijk overleg Raden- VWS-
OCW

- bestuurlijk overleg VWS (namens 
het Rijk)-VNG (namens 5-hoek)

Februari
- Kamerbespreking 
Voortgangsrapportage Passend 
Onderwijs 30 maart

- Kamerbespreking 
Hervormingsagenda maart



Coalitieakkoord / 
Hervormingsagenda



Coalitieakkoord , onderdeel OCW

We gaan verder met de verbeteraanpak van passend onderwijs en streven naar inclusief 
onderwijs waarbij kinderen met en zonder een beperking of ziekte samen naar school 
gaan. 

We brengen het aantal onnodige thuiszitters terug naar 0 door elk kind een vorm van 
onderwijs te geven, onder meer door het vormgeven van een Digitale School

We investeren structureel €1 miljard per jaar voor het vergroten van de 
kansengelijkheid, inclusief de maatschappelijke diensttijd. De maatregelen 
kansengelijkheid bestaan uit het versterken van de kwaliteit en het stimuleren van 
deelname van kinderen met een taalachterstand aan de vroeg- en voorschoolse educatie, 
het invoeren van de Rijke schooldag te beginnen op de scholen waar de nood hoogst is, 
het structureel maken van de subsidie voor brede brugklassen uit het NPO en het 
versterken van een goede combinatie van onderwijs en zorg. 



Coalitieakkoord, onderdeel VWS

Goede, tijdige en passende jeugdzorg met belangrijke rol voor eigen omgeving 
voorkomt zwaardere zorg. We bakenen duidelijk af wat we onder jeugdzorg verstaan 
en gemeenten worden in staat gesteld om dit te leveren

We zetten de doelen van het Preventieakkoord door, met als doel een gezonde 
generatie in 2040 met een focus op de jeugd door sport, voeding en bewegen. Dit 
vraagt een brede aanpak, met stimulering van gezonde keuzes en ontmoedigen van 
ongezonde keuzes, zonder mensen in hun vrijheid te beperken.

Wij verbreden het Preventieakkoord met mentale weerbaarheid.

In elke gemeente invoeren programma Kansrijke start. Uitbreiding aanpak van 275 
naar zo mogelijk alle gemeenten (incl. regionale opschaling); kern huidige aanpak is 
verbinding sociaal en medisch domein.





Geleerde lessen en kansen

Welbevinden Jeugd, Covid-19,

en nu?

2022 02 18  |  Anita Kraak



• Wat er al gaande was

• Corona

• Maatschappelijke context

• En nu?



Wat er al gaande was

xxxxxx





Beschermend
sociale steun
meer bewegen
sterke eigenwaarde
veerkracht
voldoende vrije tijd

Risico
hogere mate van stress in het algemeen
hogere mate van sociale vergelijking
ervaren van prestatiedruk vanuit jezelf 
hogere mate van hyperactiviteit

Stress door school:



xxxxxx

Mentaal kapitaal
• Nadruk op prestatie en excellentie draagt bij aan gevoelens van 

minderwaardigheid
• Jongeren ervaren stress doordat ze boven hun niveau willen 

presteren
• Er is groep kwetsbare jongeren die in huidige onderwijssysteem 

niet talenten kan ontwikkelen



Corona

xxxxxx



Onderwijs



Afstandsonderwijs niet goed voor studiemotivatie en 
welbevinden

• Leerachterstanden tijdens eerste lockdown, maar veel inzet vanuit 
scholen

• Meer geslaagden, minder uitval en hogere doorstroom
• Lage motivatie en meer stress, vooral onder studenten
• Contact met klasgenoten en docenten werd gemist



Onder studenten zorgen over het onderwijs

Radboud Universiteit (2021). Welzijn studenten onder druk door corona 

Ministerie van OCW (2021). Nationaal Programma Onderwijs: Eerste voortgangsrapportage

https://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/nieuwsoverzicht/overig-nieuws/welzijn-studenten-druk-corona/
https://www.nponderwijs.nl/documenten/publicaties/2021/10/28/voortgangsrapportage


Meer studiestress tijdens de crisis

CBS (2021). Bijna helft jongeren ervoer uitsluitend negatieve invloed van coronacrisis 

https://www.cbs.nl/item?sc_itemid=40079a0e-35c3-4f6d-9fa3-6097fc4a6273&sc_lang=nl-nl


Psychische gezondheid



Vooral jongvolwassenen mentaal geraakt



RIVM (2021). Resultaten onderzoek gedragsregels en welbevinden

https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-welbevinden


CBS (2021). Ervaren impact corona op mentale gezondheid en leefstijl

https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2021/ervaren-impact-corona-op-mentale-gezondheid-en-leefstijl


Jeugdigen zoeken hulp

Alles Oké (2022). Trends en signalen Q3/Q4 2021 en januari 2022De Kindertelefoon (2022). Trends en signalen Q3/Q4 2021 en januari 2022

https://www.rivm.nl/gedragsonderzoek/maatregelen-welbevinden


Green, K. H., van de Groep, S., Sweijen, S. W., Becht, A. I., Buijzen, M., de Leeuw, R. N., ... & Crone, E. A. (2021). Mood and emotional reactivity of adolescents during the COVID-19 pandemic: 
short-term and long-term effects and the impact of social and socioeconomic stressors. Scientific Reports, 11(1), 1-13.

• Gedurende de pandemie nam veerkracht af, spanningen en depressieve gevoelens namen 
toe

• Factoren: huishouden, stress binnen het gezin, beperkte mogelijkheden thuisonderwijs en 
financiële zorgen

• Onzekerheid over te toekomst

Fischer, K., Tieskens, J., Luijten, M., Zijlmans, J., van Oers, H., de Groot, R., ... & Popma, A. (2021). Internalizing Problems Before and During the COVID-19 Pandemic in Dutch Children and
Adolescents with and without Pre-Existing Mental Health Problems. medRxiv.

• Significante toename internaliserende problemen
• Met name in klinische groepen



Zorgen om kwetsbare groepen

• Al bestaande psychische problemen
• Kwetsbare thuissituaties
• Gedragsstoornissen
• (licht) verstandelijk beperkten



Leefstijl



Grotendeels negatieve impact op leefstijl

• Minder beweging, meer beeldschermgebruik, slechtere voeding
• Middelengebruik onder bepaalde groepen toegenomen



Leefstijl
Sportdeelname en beweging neemt sterk af tijdens 
lockdowns

NOC*NSF (2021). NOC*NSF Sportdeelname Index: November 2021

https://nocnsf.nl/media/4976/noc-nsf-sportdeelname-algemene-rapportage-september-2021.pdf


Sociaal contact en vrije tijd



Contact met leeftijdsgenoten en georganiseerde 
vrijetijdsbesteding wordt gemist

• Eenzaamheidsgevoelens gestegen
• Minder contact met leeftijdsgenoten
• Meer verveling
• Jongvolwassenen missen meer dan tieners
• Minder mogelijkheden om anderen te helpen, maar meer pro-sociaal gedrag 



Sociaal contact en 
activiteiten worden gemist

CBS (2021). Bijna helft jongeren ervoer uitsluitend negatieve invloed van 
coronacrisis 

https://www.cbs.nl/item?sc_itemid=40079a0e-35c3-4f6d-9fa3-6097fc4a6273&sc_lang=nl-nl


Impact op dateleven jongeren

Joemmanbaks, F., Graaf, H. de, Vermey, K., & Kuipers, L. (2021). Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland tijdens de coronacrisis. Utrecht/Amsterdam: Rutgers/Soa Aids Nederland. 

https://rutgers.nl/wp-content/uploads/2021/10/COSEKS-J-3_nv-1.pdf


Gezin en opvoeding



Zowel positieve als negatieve geluiden

• Ouders hebben moeite met combinatie thuiswerken, opvoeden en thuisonderwijs kind
• Binnen veel gezinnen verliep het goed, maar ook signalen van toegenomen huiselijk 

geweld en kindermishandeling
• Ouder-kindrelatie juist ook vaak verbeterd
• Beperkte opvoedingssteun vanuit netwerk



Verslechterde balans draagkracht en draaglast van ouders

NCJ (2021). Derde peiling Balansmeter: Heb het erover! 

https://www.nji.nl/cijfers/coronavirus-opvoeden-en-opgroeien#gezin-en-opvoeding


Kansengelijkheid



Kwetsbare kinderen en jongeren het hardst geraakt

• Invoering afstandsonderwijs leidt tot ongelijke ontwikkelmogelijkheden
• Minder goede ondersteuning
• Slechtere werkomgeving
• Lagere schooladviezen

• Werkloosheid vooral onder laagopgeleide jongeren en jongeren met flexcontracten
• Jongeren met al bestaande problematieken mentaal meer geraakt



Maatschappelijke context

xxxxxx



Hardnekkige patronen

• Excelleren garandeert toegang tot geluk
• Slagen  en falen is individuele aangelegenheid
• Sterk geloof in maakbaarheid en professioneel 

repareren

• Stress en lastig gedrag krijgen individuele oplossingen
• Maatschappelijke  context van opgroeien en opvoeden 

niet ter discussie
• We blijven doen wat we deden

Bron: Kraak & Kleinjan: Naar gezamenlijke veerkracht en kansen voor iedereen (nji.nl)

https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-06/Naar-gezamenlijke-veerkracht-en-kansen-voor-iedereen.pdf


En nu?

xxxxxx



Het woord aan de jongeren zelf

• Adviezen voor het versterken van het mentaal welbevinden van jongeren in Nederland 
als baas van Nederland:

• Verlaag schooldruk en meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling
• Zorg voor een veilige omgeving: van school tot thuis
• Zorg voor laagdrempelige hulp en ondersteuning
• Vergroot inspraak en invloed van jongeren
• Vergroot inzicht in de leefwereld van jongeren: dit kan leiden tot meer begrip
• Geef jongeren goede informatie en voorlichting
• Verbeter de maatschappij: klimaatverandering, lerarentekort, armoede

Bron: Trimbos



Samenwerken aan perspectief - 1

• Agency en collectieve veerkracht versterken (kind én leefomgeving)

• Geef meer tijd en ruimte om terug te veren

• Individueel herstel waar nodig

En wat doet het NPO?

Risico’s en kansen:

“Het is de vraag of dat met het huidige herstelbeleid 
ook gebeurt. In het Nationaal Programma Onderwijs 
(NPO) wordt veel nadruk gelegd op het wegwerken 
van individuele leerachterstanden via trainingen en 

programma’s. Daarmee wordt de individuele 
prestatiedruk verder opgevoerd. De aandacht voor 

welbevinden wordt vooral individueel ingevuld. Voor 
het aanpakken van structurele kansenongelijkheid 

biedt het NPO geen mogelijkheden “
Bron: Kraak en Kleinjan Een andere benadering van opgroeien - Skipr

https://www.skipr.nl/blog/een-andere-benadering-van-opgroeien/


Samenwerken aan perspectief - 2

Proposities Jeugd-onderwijs
• Meer inclusief onderwijs; normaliseren als uitgangspunt

• Structurele verbetering staat van het onderwijs

• Levensloopbenadering

• Continuïteit

• Jeugdigen, ouders, KO, onderwijs, gemeenten, sport, cultuur en vrije tijd

• Brede jeugdstrategie

• Andere kijk op effectiviteit

• Stop perverse prikkels die leiden tot onnodig gebruik van individuele jeugdhulp



Samenwerken aan perspectief - 3

• Geen van de partners kan het alleen

• Netwerksamenwerking noodzakelijk én niet vrijblijvend



Dank & graag in gesprek!

a.kraak@nji.nl

xxxxxx

mailto:a.kraak@nji.nl



